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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
 

 وكدوٛ
 

مؼعؾؿممممممممم معومل ماإلغلون م،سؾؿ مبوظؼؾؿ مسؾؿ ماظذي مهلل ايؿد

مو ماألغؾقوءمواظصالة مخومت مبوظضود مغطؼ معـ مأصصح مسؾك اظلالم

ظفموصقؾفموعـمتؾعمررؼؼفؿمآوسؾكم،مواٌردؾنيمدقدغومربؿدم

مم.بوإلحلونمإظبمؼقمماظدؼـ

موبعدم:

ماألعقيممممممممم ماظعصر مؼب مورؾقعؿفو مايقوة مزروف متغرلت صؼد

مؼؿقال مدؼـقي مخالصي معـ ماًالصي م مصؿققظً ماٌلؾؿنيمأػو طـر

ظبمعؾؽمإم،موأضدرػؿمسؾكماظؼقوممبؿؾعوتفومصالًحوموتؼكموطػوءة

مسضقدمؼؿقارثفمأصرادماظؾقًماألعقيم.

مبينمممممممممم موتدصؼًماألعقالمسؾكمخؾػوء واتلعًماظػؿقحوتم،

طوغًمسربقيمأسرابقيموطونمخؾػوئفومميومبومأنمدوظيمبينمأعقميأعق

غفؿمنضبلـقنمتذوقماظشعرموغؼدهم،موؼعرصقنمظفمدورهموعؽوغؿفم،مص

مت مسؾك مواألسؿؾقا ماظشعراء مشلؿمؼرؼى موأجزظقا مواظـؼود دبوء

مبلزلاظعطوء مميدغو ماألدبل مصوظؿورؼخ معـم، مضؾقؾ مشرل مسدد وء

معـؼطعني ماظذؼـمطوغق مبينمأماظشعراء مطوٌـؼطعنيمإظبمخؾػوء و

مو مأعـولمعرائفؿأأعقي ماهللمبـمعـ موسؾد ماظؿغؾيبم، ماألخطؾ م:
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اظلؾقظل،مػؿومممواٌؿقطؾماظؾقـلم،موسؾدماهللمبـماظزبرلماألددم،

ربوحمم،موأبلماظعؾوسماألسؿكم،موغصقىمبـبلمصكرماشلذظلمأو

معقظبمسؾدماظعزؼزمبـمعروانم،موسديمبـماظرضوعم،موشرلػؿم.

مظلونممممممممم وطونمظـشلةماألحزابموتعددماظػرقماظيتمطونماظشعر

دػورمايقوةماظدؼـقيمؼبمػذاماظعصرم،مصؼدمزثرمواضحمؼبماأحوشلوم

ماظ مذعراؤػو مصرضي مظؽؾ م،مطون ماظػؽري مظقائفو مضبؿؾقن ذؼـ

ماٌرم ماشلفوء مألسدائفو مطوظقا مرمبو م، محقوضفو مسـ وؼذودون

مواٌـوظىماظػوحشيم.

مواظـؼدؼيمممممممممممممممم ماألدبقي ماجملوظس مبرزت ماظعصر مػذا وؼب

ممتواغؿشر م:موماظشومؼب مبقـفو معـ مواذؿفر م، موايفوز اظعراق

م،مذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـمعروان،موذبؾسمدؽقـيمبـًمايلني

وذبؾسمسؼقؾيمبـًمسؼقؾمبـمأبلمروظىم،موذبؾسمابـمأبلم

ماألدبقيم مايقوة مؼب مواضح مأثر ماجملوظس مشلذه موطون سؿقؼ

موإدفومممبورزمؼبماظؿؼقؼؿمواظـؼدم.

مؼبممممممممم ماجملوظسمطوغًماألدقاقماألدبقي وإظبمجوغىمػذه

اٌربدمبوظؾصرةمواظؽـوديمبوظؽقصيموذبمإظقفوماألدبوءمواظـؼودم،م

اظشعرمواألدبم،موتؼقممبدورػومؼبمإثراءمايرطيماألدبقيمموسشوق

موتصققحمعلورػوم.

م
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ماظػؽرؼيم مواظعؼؾقي ماالجؿؿوسقي مايقوة متطقرت ماظعصر وؼبمػذا

ماظعذري مواظغزل ماظـؼوئض مطػـ مأدبقي مزقاػر مظدلوز مػقل مممو

م.دبقيومعـماظظقاػرمواظػـقنماألؿوشرلػ

ماظؽؿوبممممممممممممممممم مؼبمػذا مراسقـو مواظؾعدماظوضد م، مواظقلر لفقظي

ضدممعودةمأدبقيمعشقضيم،متلفؿمأسـمايشقمواظؿعؼقدم،مراجًقومأنم

ماظؼراءةم معؾؽي موتربلمصقفؿ م، ماظذوقماألدبلمظطالبـو ؼبمتـؿقي

مؼرىم ماظذي ماظذلاث مإظب مغظرتفؿ معـ موتغرل م، ماظقاسقي اظشعرؼي

بعضفؿمغقًسومعـماظطالدؿم،موتشعرػؿمبلنمتراثـومثروةمالمغظرلمشلوم

مأ م،مظق معبوظف مودر مروسؿف مسـ متؽشػ مضراءة مضراءتف مأسدغو غـو

موأبعودهمايضورؼيمواٌعرصقيم.

وإغلمألرجقمأنمأطقنمضدموصؼًمصقؿومضصدتم،مواهللمعـموراءم

ماظؼصدم،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ.

م

 أ.د/ حمىد خمتاز مجعٛ 
 أضتاذ األدب ٔالٍكد

 ٔعىٗد الكمٗٛ األضبل
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 األِداف العاوٛ لمىكسز

 أٔال : األِداف املعسفٗٛ :

ماألد -1 مسؾك ماظطوظى مؼؿعرف مأن مضقوم معـذ ماألعقي اظدوظيمب

مماألعقؼي معألىم41دـي مصذلة موػل م، مدؼقرفو محؿك ػــ

مواالجؿ ماظلقودقي مشلومؿبوٌؿغرلات مطون ماظيت مواظـؼوصقي وسقي

 أثرػومؼبمعلرلةماألدبموتطقرهم.

ماظظقاػرم -2 مبروز مؼب مأدفؿً ماظيت ماظعقاعؾ مؼلؿكؾص أن

 األدبقيمعـمذظؽماظعصرم.

موآثورم -3 موؼؾؿمحبقوة م، ماألدبمومنوذجف مأسالم مأػؿ أنمضبدد

 ذبؿقسيمعـمأذفرماظشعراءمواًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيم.

 أنمؼربطمبنيماألدبموبنيماظؾقؽيمواظعصراظذيموؾبجدمصقفؿوم. -4

ماألدبقيم -5 ماظـصقص معـ ممبفؿقسي ماظطوظى مزبزون إثراء

 اٌكؿورةم.

 

ًٗا : األِداف املّازٖٛ م:مثاٌ

قػؾيماإلظؼوءمواظؼراءةماظشعرؼيموؼـؿلممباظطوظىممؼؿقؾكأنم -1

 عفورتفمصقفوم.

موسؿؾم -2 ماألدبقي ماظـصقص موذرح متؾكقص معفورة اطؿلوب

 حبقثمصقفوم.

 ادؿكالصمعصودرماألدبمواٌعرصيماًوصيمبوظعصرماألعقي. -3
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 اظؿقدثمبؾغيمدؾقؿيمتؿلؿمبوىؿولمواظقضقحم. -4

مواٌؼورغوتم -5 مواٌـوضشوت ماظؾققث مإسداد مسؾك اظؿدرب

 األدبقي.

 هؾقؾمسددمعـماظـصقصماألدبقيمهؾقاًلمأدبًقوم. -6

 اٌػوػقؿمواظؼضوؼوماٌؿصؾيمبوألدبماألعقيم.عـوضشيم -7

 
 ثالًجا : األِداف الٕدداٌٗٛ

 أنمضبىماظطالبماألدبموؼؿذوضقامآثورهموؼؼؾؾقامسؾكمصـقغف. -1

دبلمأنمؼعؿؼماظطالبمصؾؿفؿمواسؿزازػؿمبذلاثمأعؿفؿماأل -2

 عـمخاللماظقضقفمسؾكمإبداعمأدالصفؿم.

مصـق -3 مؼؼدروا موأن ماألعقي مبوألدب ماغػعوشلؿ مؼظفروا غفمأن

 اٌكؿؾػيم.

ماألدبم -4 األدؼىمبوٌمثراتماظـػلقيموأنمؼدركماظطالبمتلثر

 واالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواظدؼـقيمواظؾقؽقيمواظػطرؼيموايلقي.

مظؾعضمغصقصموذقاػدمعـماألدبماألعقيم اظؿذوقماظػينماظرصقع

مذعًرامأومغـًرام.
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 األٔه الفصن
 

 أدبْ يف األوٕٙ ٔأثسِا العصس يف الطٗاضٗٛ احلٗاٚ

مؼدورممبومؼؿلثر،ممواظعصرماظؾقؽيموظقدم–مغعؾؿمطؿوم–ماألدؼى      

ماألدبلمضوظؾفمؼبمذظؽمؼصقغمثؿمأحداثمعـمصقفؿو

مم-مؼؾؿمأنمعـمأعقيمبينمسصرمؼبماظؾوحٌمأومظؾدارسموالبدممممممم

مماظعـــصرمشلذاماظلقودقيمبوألحقالم–ماإلصبوزمبطرؼؼموظــق مصؼد،

متؽـمومل،مموسؾقعفمصـقغفمـععبقمبورًزامؼبمدوًراماظلقودقيمظعؾً

م،م مثوئرة مطوغً مبؾ م، مػودئي محقوة مأعقي مبين مسصر مؼب ايقوة

مصقفومواخؿؾػً،مماظػرقمصقفوموتعددتم،ماألحزابمتصورسًمصقفو

مماآلراء ماًالصيمتورؼخمؼبمخطرلةمغؼؾيماألعقؼقنموأحــداث،

إظبمماغؿكوبقيمأومذقرؼيمدؼـقيمخالصيمعـمحقظقػومذإ،مماإلدالعقي

مماظؾقًمأصرادمؼؿقارثفمسضقدمعؾؽ ماألعقي ماظـوسموأخذوا،

ممتـدرس.مععوٌفومطودتماظيتماظعصؾقوتموأحققا،ممبوظشدة

،ممدؾؼؿفماظيتماألحداثمؼؿلعؾمأنماظعصرمػذامدارسموسؾك

ممضقوعفوموزروفماظدوظيمػذهمغشلةمظقؿعرف

مػذامأدبمؼبمأثرتماظيتماظلقودقيماألحداثمأػؿموػوطؿ

م:ماظعصر

م
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م

 (:عٍْ اهلل زض٘) عجىاُ عّد يف الفتٍٛ – أ

معشؿعؾيمياظعصقموغرلان(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظردقلمجوءممممممممم

ماظدؼـمبفمجوءممبومسـفومذغؾمؼبماظـوسموأصؾحم،مصلرػلػو

ممايـقػ مبؽرمأبلماظشقكنيمسفدمرقؾيمػذامكسؾماألعرموزؾ،

ماهللمسـفؿو)موسؿر مرضل م، (مسـفماهللمرضل)مسـؿونموظلمصؾؿو(

مماضطربًمثؿمأسقاًعومقراألعمظفمادؿؼوعً ،مماظػنتمواذؿعؾً،

موايوضدونمخصقممووجد معودةماظػنتمػذهمؼبمسؾقفماإلدالم

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمسؾكمظؾؿشـقعمدزلي م" مؼظفروا( محؿك

ماهللمردقلمغفٍممبكوظػيمطرمييمشرلمصقرةمؼبماٌلؾؿنيمخؾقػي

م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) معومزبوظػيمسؾكمواضقيمجرأةموجرأتف،

ماالغؿفوزؼيمألن،مواٌعوعالتماظعؾوداتمؼبماٌلؾؿقنمؾقفسماتػؼ

مسـؿونمصقفومسوشماظيتماظلقؽيماظظروفمادؿغؾًماألخؾورمؼب

مم(سـفماهللمرضل) مماظؾقضمصقوئػفمتلقدمأخذتمثؿ، موتعؽس،

مم.(1)"ممدلءموجفمسؾكماظصوحلماظعؿؾ

مرضل)مؼودرمبـمسؿورمضرب(مسـفماهللمرضل)مسـؿونمإنم:مصؼوظقا

مسـفماهلل ممأععوءهمصؿـــؼمحؿك( معلعقدمبـماهللمسؾدموضرب،

مسـفماهللمرضل) ممأضالسفمحؿكمطلر( ممسطوءهموعـع، موابؿدع،

                                                           

 ط بٌروت. 171إبراهٌم شعوط ص  أباطٌل ٌجب أن تمحى من تارٌخ د/ (1)
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مردقلمصوحىمذرمأبوموغػك،مماٌصوحػموأحرق،ماظؼرآنمجبؿعف

مماهلل مإظب مماٌدؼـيمسـمبعقدام(1)اظربذة مبـمعروانموأسطل،

ماظصؾقاتمؼبماظؼصرمدـيموأبطؾ،ممأصرؼؼقــيمشـوئؿمػبسمايؽؿ

أومهؿقؾمظألخؾورمم،ماالصذلاءاتمعـمذظؽمشرلإظبمم(2)اظلػرمؼب

معـمظؾـقؾ،مماٌؼصقدمشرلمعومهؿؿؾم،موغبؾفومسؾكمشرلموجففو

م.مصقرتفموتشقؼفماظـوظٌميقػاًؾ

مػذهمعـمسـؿونمؼدلئماٌـصػماظؿورؼخمأنمذؽموالمممممم

ماظعربلمابـمضولمحؿكموبفؿوغومزوًرامبفمأظصؼًماظيتماالتفوعوت

م:  وعؿـًومدـًدامبورؾمطؾفمػذام،ماالتفوعوتمػذهمذطرمبعد

م.مصزور.م.م.مموسطوءهموعـعف،ممعلعقدمالبـمضربفمصلعو

ممعـؾفمإصؽمصذظؽمسؿوًرامضربفموأعوممممممم معومأععوءهمصؿـؼموظق،

موصـقعفم،ماظعظؿكمحلـؿفماظؼرآنمصؿؾؽمعبعفموأعو،ممأبًدامسوش

محبػظماهللموسدمغػقذموطون،مماًالفمعودةمحلؿمحقٌ،مماألطدل

مسؾك ممؼدؼفماظؼرآن م. م. موأعومإخل. مماالتفوعوتمبوضلم مصؿؿفوصؿف،

                                                           

(الزبدة : قرٌة من قرى المدٌنة على ثالثة أمٌال قرٌبة من ذات عرق "معجم 1)
 .42ص  3البلدان" ج

ط المطبعة  14,  11راجع فً هذا العواصم من القواصم البن العربً ص ( 4)
 4وما بعدها , وتارٌخ الٌعقوبً ج 333ص 2هـ والطبري ج 1371السفلٌة سنة 

 وما بعدها ط دار صاد بٌروت. 173ص 
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م.(1)عشؼيمشرلمعـمسؾقفوماظردم–مععفوم–مهؿؾ

(مسـفماهللمرضل)مسـؿونماتؾعفوماظيتماظؾنيمدقوديموظؽـممممممم

ماهللمرضل)مسؿرمطبوصقنمطوغقامممـمطـرلؼـمجرأتمضدمطوغً

،ممغػلفمقػياًؾمحؿكمسؾكمواظشغىماظلكطمؼـرلوامأنمسؾك(مسـف

م.مدوغفماألعقرمؼؼؿطعمأنماظقالةمبعضموجرأت

مدخؾمالماظيتماألعقرمبعضماجملؿؿعمسؾكمررأتموضدمػذا

م:مم(2وعـفو)،ممصقفومظؾكؾقػي

مبظفقرماإلدالعلماجملؿؿعمسؾكمررأماظذيماظقاضحماظؿغرلم–م1

مماٌلؾؿنيمعـمجدؼدةمرقائػ ماهللمردقلمذوػدتمتؽـممل،

مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) ممأؼوعفمصرتسوموال( مطون، معـفؿمإمنو

مظؾقؽؿفؿمطونماظذؼـمواظرومماظػرسمعـماىددماٌلؾؿقن

ممتصرصوتفؿمؼبمواضحمتلثرلموغشلتفؿ مطؿومؼػفؿقامومل، ماإلدالم

مأخذوامواظذؼـ(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلمصقوبيمصفؿف

م.(3)ماظصقوبيمػمالءمسـ

مإضؾولمبلؾىماجملؿؿعمكسؾمررأماظذيماظقاضحماظؿغرلم-2

                                                           

عن العواصم من القواصم البن  131(أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص 1)
 وما بعدها .13العربً ص 

وما بعدها , وتارٌخ األمم  171راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص ( 4)
وما بعدها ط المكتبة التجارٌة سنة  111ص  4اإلسالمٌة للشٌخ الخضري ج

 .1141-هـ  1322
 .177انظر أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص( 3)
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مكسؾمألحدمدبطرمتؽـمملماظيتمواظغـوئؿماألعقالموطـرةماظدغقو

ممبول مذاتماٌػؿقحيماظشعقبمعـمبغرلػؿماظعربماخؿالطمثؿ،

ماٌذلصنيمتؼؾقدمؼبماالخؿالطمػذاموتلثرل،ممماظؼدمييمايضورات

مماظؾالدمتؾؽمأػؾمعـ ماهللمرضل)مسـؿونماًؾقػيمجعؾمممو،

مسـف ممواظؾنيمبوظرصؼماظـوسمؼلخذمأنمضبوول( مضبدثمالمحؿك،

م.م(1)اإلدالمموتعوٌقفمكسؾماظعؾينماظلكط

ماهللمسؾدمرأدفؿمكاإلدالمموسؾمأسداءمغظؿفوماظيتماظدسوؼيم-3

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمضدماظقفقديمدؾلمبـ مسقارػمإلثورة(

مواضطرابماظػنتمإالمحدوثمبذظؽمأرادواموعو،ممضدهماىؿوػرل

م.م(2)اٌلؾؿنيمأعر

مسـؿونمكسؾمؼمظؾقنماظشوئعوتمعروجقوماظػنتمأربوبمزالموعو

ماألعصورموصقدمضدعًمحؿكمواظشؾفوتماظشؽقكمحقظفموؼـرلون

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمكسؾمشوضؾيماٌدؼـيمإظب م، موتلزعً(

ممعـزظفمواظـقارمحوصرمحؿكماألعقر مثؿم0م0م0مسؾقفمواضؿقؿقه،

 .(3)ضؿؾقه

 : عجىاُ وكتن بعد( زض٘ اهلل عٍّي) الصخابٛ وٕقف – ب

متفدأمملمسـؿونمسفدمأواخرمؼبماذؿعؾًماظيتماظػؿـيمإنمممممممم

                                                           

 .171انظر المرجع السابق ص ( 1)
 .173( انظر المرجع السابق ص 4)
 .131انظر المرجع السابق ص( 3)
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مممبؼؿؾف ممواذؿعواًلماضطراًعومازدادتمبؾ، ماٌلؾؿقنموواجف،

مخالصيمعـذماٌشؽالتمعـمشلؿمسرضمعومأخطرمعـمعشؽؾؿني

مسـفماهللمرضك)مبؽرمأبل ،ممغػلفومبوًالصيمتؿصؾمإحداػؿو(

مغػًلومضؿؾمصقؿـماهللمأعرموإغػوذماظـظوممبنضرارمتؿصؾمواألخرى

م.مم(1)األرضمؼبمصلودمأومغػسمبغرل

مبوٌدؼـيمطونمعـماوف(مسـفماهللمرضل)مسـؿونمعؼؿؾمصؾعدممممممم

،مماألعقرمعؼوظقدمظقؿلؾؿمسـف(ماهللمرضل)مسؾلمسبقماظـقارمصقفؿممبو

مسـفماهللمرضل)مسؾًقوموظؽـ مماألعرمعغؾيمؼعؾؿمطون( متلؾؿفموأن،

مطونمعفؿوم–مظؾؿفؿيمؼعرضفمايرجيماظؾقظوتمتؾؽمؼبماألعقر

مموضولماألعرمأولمؼبمسؾقفؿمصلبكم–معـفومعدلأمسـفومغوئًقو م" مال:

..ممبفمرضقًمصؼدمخذلمتامعـ،ممععؽؿمأغو،ممأعرطؿمؼبمظلمحوجي

معصرؼـمإظقفمعراًراماخؿؾػقامصؾؿو"مم(2)شرلكمشبؿورمعوماهلل:ممصؼوظقا

ممعـفؿمضؾؾفمذظؽمسؾك ،ممبوًالصيمظعؾلماٌدؼـيمأػؾموبوؼع،

م.مم(3)واظزبرلمرؾقيمسؾًقومبوؼعمممـموطون

ماظعؼؾوتمواجفؿفمحؿكماًالصيمؼؿقظبمسؾلمؼؽدموملمممممممم

مموخطقرةماظشدةمؼبمواٌؿوسى معبوسيمرؾىمصؾؼد، معـمإظقف

                                                           

ط دار المعارف بمصر سنة  5ص  5( انظر الفتنة الكبرى لطه حسٌن ج1)
1111. 

 .243,  247ص 2الطبري ج ( 4)
ومحاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د/ محمد  243ص  2ج  انظر الطبري 3))

 م.1131 –ه  1211ط مطابع دٌاب سنة  45الطٌب النجار ص



13 
 

ماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾقاماظذؼـمػمالءمضبوطؿمأنماظرأيمأوظل

مسـف م، متفدأمحؿكمؼـؿظروامأنمعـفؿمورؾىماألعرمػذامصلرجل(

م.مم(1)األوضوعمروتلؿؼماألعقر

(مسـفماهللمرضل)مسؾلمضوظفممبوماظصقوبيمبعضمؼؼؿـعموملمممممممم

م.مسـؿونمضؿؾيمسؾلمايدمبنضوعيمبوظؿعفقؾموروظؾقه

مظعـؿونمعقاظقيمعبوسيمزفرتمايرجيماظؾقظوتمتؾؽموؼبممممممممم

مماظؼؿؾيمعـمبوظـلرمتطوظىمأخذت معؼؿؾموزرمغػلفمسؾًقوموهؿؾ،

مععقطمأبلمبـمسؼؾيمبـماظقظقدمسقىاظدمػذهمسـم،موسدلمسـؿون

م:م(2)مصؼول،ممألعفمسـؿونمأخوموطونم–

مموـــــــبقــمونــطموـوعموـإغمؿـػوذمبـك

مذوشؾيماظدػرمؼقعضمعوماظصػومطصدعم

مموــــبقــماشلقادةمػـــــطقمػوذؿمبين

مفــــــــونوئؾمفــــــــدرسملــسؾمدــــــوسـم

ممأخؿؽؿمابـمدالحمردوامػوذؿمبين

مفــــــــــعرازبمرىـومبؽلـًؼقعمشدرتمطؿوم

مواظغدرمسـؿونمسؾكمبوظؿكعر(مسـفماهللمرضل)مسؾقومؼؿفؿمصفقممممممممم

ممبف مسؾكماظؿقرؼضمعـمسؾًقومؼدلئماٌـصػماظؿورؼخمأنمكسؾ"

                                                           

 .45محاضرة فً تارٌخ العالم اإلسالمً د/ محمد الطٌب النجار ص 1))
تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد  351ص 4مروج الذهب للمسعودي ج 4))

 ط دار الفكر.
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مماظـقرة ممسـؿونمغبوؼيمؼبماظؿؼصرلمعـموؼدلئف، معـموؼدلئف،

م.مم(1)ممبؼؿؾفماظلرور

ممسؾقفماٌعورضنيموعؿـوعبمسؾلمؼؾولموملمممممممم معلعوهموبدأ،

مدودتماظيتماألوظبماظدؼـقيماًالصيمتؼوظقدمإسودةمؼبمجوػًدا

مم(2)واظشقكني(مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبمزعـ مصؾك)مصؾودر،

مودؾؿمسؾقفماهلل ممسـؿونموالةمبعزل( مبػلودمؼمعـمطونمألغف"

مسـفماهللمرضل)مسـؿونمسفدمؼبماإلداريماىفوز م، مأنموؼعؿؼد(

مؼبموغؼصماظعزمييمؼبمضعػمواحدةميظيمذظؽمسؾكماظلؽقت

مم(3)اظدؼـ مألعرماٌعزوظنيماظقالةمسـؿونموالةمأنمؼرىموطون"م،

مزبططفمؼبموطون،مماظشوممبلرضماسؿصؿماظذيمععووؼيمإالمسؾل

ممايدمؼؼوممحؿكمؼؾوؼعمأال مسـؿونمضؿؾيمعـماظؼصوصموؼمخذ،

مسـفماهللمرضل) م، ماظشوممأػؾمإظبماٌضلمؼبمسؾلموصؽر(

مبلنمإظقفممنًمأخؾوًراموظؽـ،ممروسؿفمؼبماظدخقلمسؾكمظرلشؿفؿ

مسـفماهللمرضل)مواظزبرلمرؾقي (مسـفوماهللمرضل)مسوئشيموععفؿو(

مماظؾصرةمؼرؼدونمخرجقا مؼـؿفلمحؿكماظشوممسـمػؿفمصصرف،

مواغؿفك،ممسبقػومغظرهمصصقب،ممبوظؾصرةمسؾقفماًورجنيمأعرمعـ

                                                           

ط دار نهضة مصر 11سة فً العصر األموي د/ أحمد الحوفً صأدب السٌا( 1)
 .1151سنة 

انظر الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي د/ النعمان القاضً ط دار المعرف  4))
 .21مصر ص 

 .41محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د/ محمد الطٌب النجار ص  3))
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م.مماىؿؾممبقضعيماألعر

 :  اجلىن وٕقعٛ -ج

مإغفومإظبم–مؼرجعمعومأولم–مؼرجعماٌقضعيمػذهمػقلمظعؾممممم

مأولمظعؾفومضؾمأو،ممظقجفموجًفوماٌلؾؿقنمصقفوماظؿؼكمعقضعيمأول

م.ممأغػلفؿمسؾكمصقفوماٌلؾؿقنماغؼلؿمعقضعي

مظقشقػقاماًالفمػذامصرصيماالغؿفوزؼقنماػؿؾؾموضدمممممممم

(مسـفؿماهللمرضل)ماظؽرامماظصقوبيمتورؼخمعـمروػرةمغؼقيمصػقي

م.مذلغفؿمعـموظقفقغقا

مطونماظزبرلمأنم(1)اظؿورطبقيماٌراجعمبعضمذطرتمصؼدممممممممم

والؼيماظقؿـم،مصؾؿومأردؾممؼبمورؾقي،مماظعراقموالؼيمؼبمؼطؿع

محظمؼبماظقالؼي مظقالةموملمؼؽـمشلؿو ممسؾقفمغؼؿومسؾّل موتؽؾؿو،

ممبقعؿفؿومسؾكموغدعومذلغفمؼب مإظبمروجاًمؼبمسؾًقومصودؿلذغو،

مماظعؿرةمألداءمعؽي م:مصؼولمأعرػؿومسؾقفمطبػمملموظؽـف، مشلؿو

م.م(2)مترؼدانماظعؿرةمعومواهلل

ماٌطوظؾيمادبذامواظزبرلمرؾقيمأنماظؼقلمػذاموعضؿقنمممممممم

                                                           

ط مطبعة  24,  21انظر اإلمامة والسٌاسة والمنسوب البن قتٌبة ص ( 1)
 القاهرة بدون تارٌخ.

 .32محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً د/ محمد الطٌب النجار ص  4))
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مؼبمأشراضفؿوموراءهمطبػقنمدؿوًرامسـؿونمضؿؾيمعـمبوظؼصوص

م.مم(1)سؾلمعـماًالصيمواغؿزاعمواظلؾطونمايؽؿ

ماًروجمإظبمسوئشيمدصعماظذيمأنماٌصودرمبعضمطروتذممممممم

ممظفماظؼدؼؿمبغضفومػقمسؾلمسؾك معقجدةمسؾقفمودمطوغًمصؼد،

م.م(2)اإلصؽمحودثيمعـذمذدؼدة

مػذهمؼدحضماظصقوبيمشلمالءماٌشرقماظؿورؼخمأنمذؽموال

م.مصقفماىدالمإظبمدؾقؾمالمدحًضوماظؿفؿ

ممتورؼخمؼبمصؾفؿومواظزبرلمرؾقيمأعومممممم ،مموطػوحمبالءاإلدالم

ممبوىـيماٌؾشرؼـماظعشرةمعـموػؿو ماهللمصؾك)ماظـيبموعوت،

مودؾؿمسؾقف ماظذيماألدوسمػقمذظؽموطونمسـفؿومراٍضموػق(

مصبعؾفؿومأنمحقوتفميظوتمآخرمؼبماًطوبمبـمظعؿرمدقغ

م.م(3)بقـفؿمعـماًؾقػيمطبؿورماظذؼـماظلؿيمضؿـ

مسـفوماهللمرضل)مسوئشيمسؾكموـقاماظذيموأعو مأغفؿمواصقؾد(

مماحملؿدؼيموتربقؿفومعؼوعفومجفؾقا متصرصوتمسـموخرجقػو،

ماظؾعقدةماظعصقرمؼبماظـوسمسوعيمإظبمايؼدمعـمضؾقبفؿماٌطفرة

                                                           

 .32المرجع السابق ص ( 1)
 وما بعدها. 45ص  4انظر الفتنة الكبرى ج  4))
وانظر فً ترجمة  32,  33انظر محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً ص  3))

,  111, ص3بن عبٌد هللا , الطبقات الكبرى البن سعد ج الزبٌر بن العوام وطلحة
 .412ص
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م!!اظـؾقةمسصرمسـ

مسـفوماهللمرضل)مسوئشيماٌمعـنيمأممصقرواماظذؼـمإن مبفذه(

ممأبًدامؼعرصقػومملماظصقرة مصقر.. مسصرػؿمغلوءمعـماعرأةموإمنو

م.موأحؼودػومشلقاػوموتلؿفقى،مماظؿفقرموؼؼقدػو،ممياظعورػمتدصعفو

مسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلموحؾقؾي،مماٌمعـنيمأممأغفومغلقامظؼد

مودؾؿ م.. ممسؼاًلماٌمعـنيمأعفوتموأرجح( مظؿقجقفوتموأوسوػـ،

م.مم(1)م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقل

(مسـفوماهللمرضل)مسوئشيمأنمواٌـصػقنماحملؼؼقنمسؾقفمواظذي

ماظـوسمبنيماإلصالحمؼرؼدونمخرجقامواظزبرلمرؾقيمععفوو

م.مماظؽؾؿيمواجؿؿوع

م(سـفماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾيمعـمظقؿؿؽـقامخرجقامأغفؿموضبؿؿؾ

موحدةمتفؿفومأعفؿمأنمسؾؿقامعؿكماٌلؾؿنيمؼرونموطوغقام(2)

ممتػرضفؿموؼمٌفوماٌلؾؿني مإالمتؿؿمأنمميؽـمالماظقحدةموأن،

معـموعؽـقػومإظقفوماجؿؿعقامـؿونسمضؿؾيمسؾكماظؼؾضممتمإذا

ممسؾقفؿماظؼؾض معـماغؿفًمضدماٌشؽؾيمتؽقنمذظؽموسـد،

،مطبشوػومطونمداخؾقيمحربمعـمسؾقومأسػًمضدموتؽقن،ممأدودفو

مماظطؾقعلمدرلػؿمؼبماٌلؾؿقنمصقعقد مؼلرلوغفمطوغقاماظذي،

                                                           

 بتصرف. 131,  133أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص ( 1)
 .151راجع العواصم من القواصم ص 4))
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مسـفؿماهللمرضلمسـؿونموسفدمسؿرموسفدمبؽرمأبلمسفدمؼب

م.م(1)أعبعني

مماظطؾقعلمذبراػومشرلمؼبمدورتمراألعقموظؽـ مسؾلمواضطر،

ممظؾؼؿولماالدؿعدادمإظب مسؾقفممعمثًرامطونموظؽـف، ظؾصؾحمحرؼًصو

مسنيمأنمظقالمؼؿؿمصلردؾمإظقفؿماظؼعؼوعمبـمسؿروم،موطودماظصؾحم

ممؼؼظيمطوغًماظـوئرؼـ مسؾكمخػقًماظيتمعؽقدتفومصدبرت،

ميتاظماىؿؾمعقضعيموطوغً،مم(2)ماظصؾحمأصلدتمحؿكماظطرصني

مماٌلؾؿنيمذفعونمعـمآالفمسشرةمصقفومضؿؾ مطبلرممل،

مدؾقؾمؼبمخوضقػوماظيتماٌعوركمأطدلمؼبمعـؾفؿماٌلؾؿقن

مبعضفؿمؼؼػمأنمبعدمصقؿوماٌلؾؿنيمسؾكمدفؾًمواظيتم،م(3)اهلل

مطونمأنمبعدماآلخرمدممعـفؿمطؾمؼلؿقؾمعؿقوربنيمبعضمبنزاء

م.م(4)عفقًؾومسظقًؿومغظرػؿمؼبماٌقضػمذظؽ

 :صفني ٛوٕقع -د

م)رضلماهللمسـف(مأنمسؾؿـو مرضل)مسـؿونموالةمبعزلمبودرمسؾًقو

مإال(مسـفماهللمرضل)مسؾلمألعرمأذسـقاماظقالةمػمالءموأن(مسـفماهلل

                                                           

 .113راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من التارٌخ ص ( 1)
 -هـ  1311ط دار صادر بٌروت سنة  424ص 3راجع الكامل البن األثٌر ج 4))

 م.1171
ومحاضرات فً تارٌخ  134ص  4تارٌخ األمم اإلسالمٌة الشٌخ الخضري ج 3))

 .31د/ محمد الطٌب النجار ص  –العالم اإلسالمً 
 .133,  134ص  4تارٌخ األمم اإلسالمٌة ج 2))
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مسؾًقومؼؾوؼعمأنموأبكمبوظشومماسؿصؿماظذي(مسـفماهللمرضل)مععووؼي

مسؾًقومأنمحنيمؼب(م،مسـفماهللمرضل)مسـؿونمضؿؾيمعـمؼـلرمحؿك

ممسـؿونمدممسـماٌلؽقلمؾقػياًمأغفمؼرىمطون مايؽؿيموأن،

مماألعقرمتفدأمرؼـؿوماظؼصوصمتلجقؾمتؼؿضل مبـماٌغرلةموطون،

محؿكماظشوممسؾكمععووؼيمبنضرارمسؾًقومغصح(مسـفماهللمرضل)مذعؾي

ممظفمبدامعومذظؽمبعدمؼػعؾمثؿماألعرمظفمؼلؿؼر مأبكمسؾًقوموظؽـ،

م.م(1)"أبًدامعنيؼقمععووؼيمدؿعؿؾأمالمواهلل،ممال:م"وضولماٌداػـي

ماىدؼدماظشوممإظبموأردؾمممممممم مصؿـعفمحـقػمبـمدفؾمواظقف

مبنيمدارتمثؿمسؾلمإظبمدفؾمصرجع،ممدخقشلومعـماظشوممأػؾ

مماغؿفًموظؽـفوموردوئؾمعؽوتؾوتموععووؼيمسؾل ،مم(2)بوظػشؾ

مايربمودارت،ممصػنيمعقضعيمؼبمظقجفموجًفوماظػرؼؼونمصوظؿؼك

مسـؿونمضؿؾفمإظبمؼدسقنمػمالء،ممماظعراقموأػؾماظشوممػؾأمبني

م.(3)"اظؼؿؾيمؼمويمعـمغؾوؼعمالموؼؼقظقن

مماًالفمػذامصرصيماالغؿفوزؼقنمواػؿؾؾممممممم مؼبموذطروا"

ممردوئؾمادؿػعولمإظبمآظًمطؾؿوتمذظؽمتػوصقؾ موادؿكرج،

،مماظلؾػمدرلةمسـمدبرجمأعـولموضرب،ممأذعورموإغشوء،ممأضقال

                                                           

 .221ص  2انظر الطبري ج ( 1)
ومحاضرات فً تارٌخ العالم  511وص  221ص  2انظر الطبري ج 4))

 .23اإلسالمً ص 
 .114العواصم من القواصم ص  3))
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م.مم(1)اًؾػموؼـؾذػوماًؾػمؼؼرػو

مطػؿفمرجقًمإذم–ماٌقضعيمػذهمؼبمظعؾلمؼؿؿموطودماألعرمممممم

ماإلرـوغيمبـمسؿرومأبقوتمتذطرموظؽـف،ممبوظػرارمععووؼيمػؿمحؿك

مذدةمشلؿومأوحًمحقٌموععووؼيمسؿرومدػوءمظقالم–م(2)صـؾً

مؼؼقلمذظؽموؼب،مماظرعوحمرءوسمسؾكماٌصوحػمبرصعماٌعرطي

م:مم(3)ايورثمبـماظـفوذل

مماظؼـومرصعقامضدموماظشمأػؾمحـصلصؾ

مضرانمرــــخقماهللمطؿوبموــــسؾقفم

ممدـــربؿمسؿمــــبمؼو:ممسؾقوموغودوا

مالنــــاظـؼمؽــؼفؾمأنمتؿؼلمأعوم

ممخدسيمأغفومسؾكماإلعومموأدركممممممممم ماغؼلؿقامأصقوبفموظؽـ،

معو ممظؾؿقؽقؿمضوبؾمبنيمسؾقف ممظفموراصض، ماإلعوممغزلموأخرًلا،

مؼؽلًمصؾؿو،مماظؿقؽقؿموضؾؾ،ممجـدهمعـمرةاظؽـمرشؾيمسؾكمسؾل

معـمأبرعفمسـؿومسؾلمرجقعمعـمظؾؿقؽقؿماظراصضيماىؿوسي

                                                           

 .113المرجع السابق ص ( 1)
هو عمرو بن عامر بن زٌد مناة بن عامر بن مالك الخزرجً , واإلطنابة أمه  4))

 وقد تمثل معاوٌة بقوله :
 أبت لً عفتً وأبى بالئً .:. وأخذ الحمد بالثمن الربٌح

 وقولً كلما جشأت وجاشت .:. مكانك تحمدي أو تسترٌحً
تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ط دار  21ص  4مروج الذهب ج  3))

 م.1133 -هـ 1213المعرفة بٌروت سنة 
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موػقمجدؼدمحزبمغقاةموطوغًمسؾقفمخرجًمععووؼيمععماتػوق

م.(1)ماًقارجمحزب

،مماهللمؼرضوهمالمعومصقفمصؼوظقاماظؿقؽقؿمؼبماظـوسمتؽؾؿموضدممممممم

م.مم(2)اظدؼوغيمسـمصضاًلماٌروءةمععمؼؿـوصكموعو

ماتػؼمعقدكموأبومسؿًرامأنماظؿورطبقيماٌراجعمبعضموتذطرمممممم

ممبقـفؿمذقرىماٌلؾؿنيمأعرموتركماظرجؾنيمخؾعمسؾك مصؿؼدم،

موثؾًمعقدكمأبومصكدعمسؿرومجوءمثؿمصوحؾفمصكؾعمعقدكمأبق

م.م(3)صوحؾف

مأنمسؾكماتػؼومايؽؿنيمأنمواٌـصػقنماحملؼؼقنمسؾقفمواظذي

مأسقونمعـمايقوةمضقدمسؾكماٌقجقدؼـمإظبماًالصيمبلعرمؼعفدا

مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماهللمردقلمتقصكماظذؼـماظصقوبي موػق(

مم(4)سـفؿمراٍض مسزلمسؾقفماتػؼومعومإلسالنماجؿؿعومٌومأغفؿو،

م.م(5)صوحؾفمعقدكمأبقمسزلمطؿومصوحؾفمسؿرو

،ممتـودقامأومغلقامضدمسؿرومسؾكمهوعؾقاماظذؼـمأنموأرىمممممممم

مأنمغلقا،مموبالءمجفودمعـماظصقوبلمشلذامعومػؾقاوومأومجفؾقا

ماخؿورهمضدم–موالتفماخؿقورمؼبماظصورمموػقم–ماًطوبمبـمسؿر

                                                           

 وما بعدها . 12ص  5راجع تارٌخ الطبري ج ( 1)
 .  174انظر العواصم من القواصم ص  4))
 وما بعدها. 111ص  1راجع اإلمامة والسٌاسة المنسوب البن قتٌبة ج  3))
 .411جب أن تمحى من التارٌخ ص أباطٌل ٌ 2))
 .173انظر العواصم من القواصم ص  5))



22 
 

ممواألردنمصؾلطنيمسؾكمواظًقو مسـفومؼعزظفموملمعصرمسؾكمثؿ،

م.مم(1)خالصؿفمصذلةمرقال

معرضقيمغؿقفيمسـمؼلػرمملماظؿقؽقؿمأنماألعرمؼبمعوموطؾممممممممم

ممسؾلمأصقوبمظدى مخبالصيماظـوسمأحؼمؼروغفمطوغقامإذا،

مصعودواماظصقوبيمعـمواظعؼدمايؾمأػؾمبفومبوؼعفموضدماٌلؾؿني

مماظشوممأػؾمظؼؿولموؼؿلػؾقاماظعدةمظقعدواماظؽقصيمإظب مصؾؿو،

مسـفماهللمرضل)مسؾلمادؿعد معرةماظشوممسبقمبوٌضلموػق(

مخرجًماظيتماظطوئػيمػذهمعـمأوالمؼػرغمبلنمسؾقفمُأذرلمأخرى

مؼبمبفومصظػرماظدعوءموتلػؽماألرضمؼبمتػلدمًوجعؾمسؾقف

مإظبماضطرموظؽـفماظشوممسبقمبوٌضلمػؿمثؿ،مم(2)اظـفروانمعقضعي

مسبقماظرجقعمؼبمجـدهمرؤدوءمعـماظؽـرةمرشؾيمسؾكماظـزول

مم(3)اظشوممأػؾمظؾؼوءمؼلؿعدمطلماظؽقصي مسوجؾؿفمعـقؿفموظؽـ،

م.ممػـم40مدـيمعؾفؿمبـماظرغبـمسؾدمؼدمسؾك

ماألعرمظفمؼلؿؿىمظؽلمععووؼيمأعوممتؾؼمملمسؾلمعؼؿؾموبعدممممممم

مؼؾؾٌمملماظذيمسؾكمسؾلمبـمايلـمععمؼلرلةمعـووذوتمإال

محؼـًومٌعووؼيماظؿـوزلمإظبماضطرهمممومسـفمدبوذظقامأنمأغصوره

                                                           

 .773انظر رجال حول الرسول خالد محمد خالد ص ( 1)
 113ص  1راجع فً هذه الموقعة اإلمامة والسٌاسة المنسوب البن قتٌبة ج 4))

ط  412, ومرآة اإلسالم لطه حسٌن ص  112ص  4وما بعدها والفتنة الكبرى ج
 رف بمصر.دار المعا

 .117,  111ص  4راجع الفتنة الكبرى ج 3))
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ممظؾدعوء ممـ(1)مهم41مدـيمٌعووؼيمسؾلمبـمايلـموؼؿـوزل، ممت،

م.مم(2)ععـوزمشرلماٌلؾؿنيمخؾقػيموأصؾحمٌعووؼيماألعر

مم

م

                                                           

وما بعدها وتارٌخ  123ص  5انظر مقتله )رضً هللا عنه( فً الطبري ج( 1)
 . 114ص  4األمم اإلسالمٌة ج

مطبعة المدنً  1ط 41اتجاهات الشعر األموي د/ صالح الدٌن الهادي ص 4))
 م. 1131 – 1217سنة 
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 األوٕٙ العصس يف الطٗاضٗٛ األحصاب ٌػأٚ
مأدبْ يف ٔأثسِا

مبنيماًالفمبوطقرةمسـؿونمضؿؾيمعـماظؼصوصمعللظيمطوغًمممم

مماٌلؾؿني (مسـفماهللمرضل)مسؾلمبؾقعيماٌللظيموتػفرت،

متفدأمرؼـؿوماظـقارمعطووظيمؼبمسؾلمرأيمترىمصطوئػي،ممبوًالصي

مالمحؿكماألعصورمعبقعمؾوؼعيمبماىدؼدماظقضعموؼلؿؼرماألعقر

ممسـفؿمؼدصعقنمأغصوًرامسـؿونمضؿؾيمصبد مذرؼعيمؼؿكذوغفؿموأ،

،مموتشوؼعفمسؾًقومتمازرماظطوئػيموػذهماىدؼدماًؾقػيمسؾكمظؾشغى

م.ماظشقعيمحبزبمذظؽمبعدماظؿورؼخمؼبمسرصقاماظذؼـموػؿ

مسـؿونمضؿؾيمعـمبوظؼصوصماظؿعفقؾموجقبمترىموروئػيمممممم

مأبلمبـمععووؼيماظطوئػيمػذهمرأسموسؾكمبذظؽمسؾًقوموتطوظى

م.ماألعقيممايزبمعمدسمدػقون

مماظػؿـيمػذهمؼبمايقودمظزعًمثوظـيموروئػي مأنمتلؿطعمومل،

مػمالءمأعرمتلوأرج،ممجوغؾفمإظبمتـقوزمحؿكمايؼموجفمتؿؾني

م.مم(1)بوٌرجؽيمصعرصًموتعوظبمدؾقوغفمهللموأوظؽؽ

مصعرصقامأصقوبفمعـمعبوسيمسؾقفمخرجماظؿقؽقؿمسؾلموبؼقل

ممبوًقارج مععووؼيمبـمؼزؼدمكسؾماظزبرلمبـمسؾداهللمخرجمثؿ،

م.مماظزبرلؼنيمجدؼدمحزبميزبمعمدلو

                                                           

 .135,  132التارٌخ ص  راجع أباطٌل ٌجب أن تمحى من( 1)
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م:ممذعرائفوموأبرزماألحزابمػذهمسـمغؾذةمؼؾلموصقؿو

 : األوُٕٖٕ- أ

مخؾػوءمعـمبعدهمجوءموعـمدػقونمأبلمبـمععووؼيمأغصورمػؿممممممم

ممأعقيمبين ماظـوسمادؿؿوظيمسؾكمسؿؾماألعرمععووؼيمتقظلموعـذ،

،ممأخرىمتورةمواظضغطمبوظؼلقةموترػقؾفؿمتورةمواظلكوءمبويؾؿ

ماٌرجحمأنمععمدػقونمأبلمبـلىموأيؼف،ممأبقفمبـمزؼودمصؿلظػ

مم(1)اظروعلمسؾقدمأبوهمأن متورؼخمؼبمخطرلةمرػرةموأحدث،

مأومذقرؼيمدؼـقيمخالصيمعـمحقشلومحقٌماإلدالعقيماًالصي

ماألعقيمماظؾقًمأصرادمؼؿقارثفمقدسضمعؾؽمإظبماغؿكوبقي مصؼد،

مؼقاجفمأنماظؽالعمذومظفمؼؼولماألزدمعـمرجؾمإظبمععووؼيمأوسز

ممظقزؼدماظؾقعيمبطؾىمذبؾلفمؼبماألعصورموصقد مػذامطونموٌو،

مإظبمبقدهموأذورماٌمعـنيمأعرلمػذا:ممصؼولماظرجؾمضومماجملؾس

موأذورمصفذامأبكمصؿـ،ممؼزؼدمإظبموأذورمصفذامعوتمصنن،ممععووؼي

م:مم(2)ضولمثؿ،مماظلقػمسؾك

                                                           

وتارٌخ األمم  415,  412ص  5انظر فً مسألة االستلحاق الطبري ج  ( 1)
 .411,  413ومرآة اإلسالمٌة حسٌن ص  11,  115ص  4اإلسالمٌة ج 

واتجاهات الشعر فً العصر األموي  311ص  1راجع العمدة البن رشٌق ج  4))
 .44ص
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مموريــمنمالميـــــــاًؾقػميــععووؼ

مدــــــؼزؼموـــــــصلوئلـمؽــؼفؾمننــصم

ممالــجفمفـسؾقماظشؼوءمشؾىمصؿـ

مدـايدؼمفـــــــعػورضملـــصمؿــهؽم

معبفرةمذدؼدمبلكطمضقبؾماالووهمػذامأنمذؽموال

مػؿوممبـماهللمسؾدمؼشرلماًطرلةماظـؼؾيمػذهموإظب،ماٌلؾؿني

م:م(1)بؼقظفماظلؾقظل

ممدــــبفـمأوميــــــــبرعؾمقاــــتلتمننـــص

موـــــــــعمعـقـمرةــــــــــــأعقموــــتؾوؼعفم

ممرىــــطلمضوممرىـطلمعوتموعــمإذا

موـــــــــــعؿـودؼقـميــــــــــــــثالثمدــــغعم

مسؾكمعلؾقاًلمدالًحومواظضغطماظؼقةماألعقؼقنمادؿعؿؾموضدممممممم

ممخصقعفؿ مواسؿؿدواماظؼدمييماظعصؾقوتمإحقوءمسؾكموسؿؾقا،

م.ممعؾؽفؿمتـؾقًمؼبمسؾقفو

م:ممذعرائفؿموعـ

  األعىٜ العباع أبٕ -1

مماظدئؾمبينمعقظبمصروخمبـماظلوئىماظعؾوسمأبقموػق موضقؾ،

ممظقٌمبينمعقظب ممأذربقفونمعـموأصؾف، مؼبموعـشمهموعقظده،

ماهللمسؾدمغػوهمحؿكمؼػورضفومالمصؽونمعؽيمإظبماغؿؼؾمثؿ،مماٌدؼـي

                                                           

 . 37ص  3مروج الذهب ج 1))
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م.مم(1)ماظطوئػمإظبماظزبرلمبـ

مأثـك،ممظؾقدؼٌمراوًؼومثؾًؿومربدًثومذوسرؼؿفمععماظعؾوسمأبقموطون

ممواظؿعدؼؾماىرحمأػؾمسؾقف :ممثوبًمأبلمبـمحؾقىمضول،

مصدوًضوموطونماألسؿكماظعؾوسمأبومزلعً" م، مأغبدموضول"

موضول"م،مثؾً:م"مععنيمبـمسـماظدوريموضول"م،مثؼي:م"مواظـلوئل

م"معلؾؿ مم(2)"سداًلمثؼيمطون: م"ماظؾكوريموضول، ،ممآدممحدثـو:

مأبومزلعً:ممضول،ممثوبًمأبلمبـمحؾقىمحدثـو،ممذعؾفموحدثـو

مؼبمؼؿفؿمالموطونم–مذوسًراموطونم–ماظشوسرماٌؽلماظعؾوس

م.م(3)محدؼـف

مأبلمسـمثوبًمأبلمبـمحؾقىمضقلمأنمحفرمبـموؼرىممممممممم

ممذوسًراموطونمؾوساظع متؼضقفمٌومحدؼـفمؼبمؼؿفؿمالموطون،

مموشرلهمرراءاإلمؼبماٌؾوظغيمدؾقكمعـمصـوسؿف ماظراويمصلخدل،

مؼب:م"موضقظف،ممحدؼـفمؼبمعؿفؿمشرلمطونمذوسًرامطقغفمععمأغفمسـف

مػقمصقؿوموضبؿؿؾماظـؾقيمايدؼٌمعـمعروؼيمضبؿؿؾ"م،محدؼـفم

                                                           

ص  11وما بعدها , ومعجم األدباء ج 57ص  15خباره األغانً جٌنظر فً أ 1))
, وتارٌخ آداب  451,  421ص 3وتهذٌب التهذٌب البن حجر ج 131,  171

ورحلة الشعر د/ مصطفى الشكعة ص  414ص 1اللغة العربٌة جرجى زٌدان ج
والموالً فً العصر األموي د/ محمد  413وتارٌخ الشعر السٌاسً ص  315

 .14ص الطٌب النجار
 .451,  421ص  3تهذٌب التهذٌب البن حجر ج( 4)
 ط دار الفكر. 442ص  2فتح الباري ج 3))
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)سـفمشقًبوعرمطونموإالمأظقؼمواظـوغل،ممذظؽمأسؿمعـ
1

م.م(

ماىرحمأػؾمسؾقفمأثـكمصدوقمثؼيماظعؾوسمأبومأنموععمممممممم

ممدؾؾًقومعقضًػومعـفماظؾوحـنيمبعضموضػمصؼدمواظؿعدؼؾ مصرعوه،

مؼبمواالغغؿوسماالدؿؼوعيمجودةمسـمبوالسبرافمبعضفؿ

مبوًؾٌمبعضفؿمورعوهم(2)ايرعوتموادؿقاللماظشفقات

م.م(3)واظػلؼ

مأػؾمعـماحملؼؼنيمتقثقؼمأعوممتـؾًمملماآلراءمػذهموظؽـ

م.مماظؿفؿيمسـفموغػقاماظرجؾموثؼقاماظذؼـمواظؿعدؼؾماىرح

 : أوٕٖتْ

مأعقفمبينمذعراءمؼبمواحًداماألسؿكماظعؾوسمأبقمطونمممممممممممم

ماٌكؾصني محؿكمأعقفمظؾينموالئفؿموطؾموعوتقامسوذقاماظذؼـ،

مسؾكم–مشلؿمعدائقفموطوغً،ممعؾؽفؿمواغدثورمدوظؿفؿمزوالمبعد

موظقسمظؾقىمفؿضبؾمطونمألغفموذظؽ،ممرائعيم–معـفوموصؾـومعومضؾي

مزوالمبعدمقػؿثوماظذؼـماظؼالئؾماظشعراءمعـمواحدموػق،ممظؾرصد

م.معؾؽفؿ

مأبقمأخذ،مموشلؿمشلومإرضوءمضؾمأو،مماًوظصيمأعقؼؿفمدؾقؾموؼب

مماألعقؼنيمخصقممعـمدؾؾًقومعقضًػوماظعؾوس ماٌرماشلفوءمصؽول،

                                                           

 .445ص  2انظر فتح الباري ج  1))
 .53ص  15واألغانً ج  315انظر رحلة الشعر د/ مصطفى الشكعة ص  ((4

 .21ص  4انظر فوات الوفٌات ج (4)
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مذظؽمبعدموصرح،مماظعؾقؼنيمسـمعوئالمحقوتفموسوش،مماظزبرلمآلل

م:م(1)مذقعًقوموطونموائؾيمبـمسوعرماظطػقؾمألبلمضقظفمؼب

م

مؾــــــــرػقموأبوملــــــــإغـمركــظعؿ

م

مدــــــــــــاظشفقمواهللمونــــــــٌكؿؾػم

ممرابــــــتملــــأبمحبىمضؾقامدــظؼ

م(2)قدــاظقفمايؼمسـمًـضؾموـطؿم

 : ٓغعس

موصؾموظقمفأضؾمإظبماظعؾوسمأبلمذعرمعـمإظقـومصؾؼممل

،ممسوىفوماظيتماٌقضقسوتمبدضيمسبددمأنمالدؿطعـومطوعاًلمإظقـو

م.ممذعرهمسؾكمشؾؾًماظيتمأو

معقضقسنيمإظبمذعرهمعـمإظقـوموصؾمعومغرجعمأنموميؽـ

م.واظلقوديماشلفوء:ممػؿومأدودقني

ممإرورؼـمؼبماغصىمصؼدمػفوئفمأعو ممحزبلمأحدػؿو: مرواآلخ،

م.ممذكصل

مطونمأغفموؼؾدومعصعىمشرلماظزبرلمآللمايزبلمػفوئفمضولمصؼد

م.مماًوصيمواظصداضيمايزبقيماظعداوةمبنيمؼػرق

معروانمبنيمذقعيمؼؿؿؾعمجعؾمايفوزماظزبرلمبـمشؾىمصقني

                                                           

 .21ص  4وفوات الوفٌات ج 171ص  11معجم األدباء ج( (1
 أبو تراب لإلمام علً )رضً هللا عنه(( 4)
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ممأحدمعـفؿمؼؾؼمملمحؿكموعؽيماٌدؼـيمسـموؼـػقفؿ مبؾغفمثؿ،

معروانمبـمؽوتىؼموإغف،ممطالممعـمغؾذةماظشوسرماظعؾوسمأبكمسـ

،ممبفمصدسو،مموصالتفمجقائزهمصؿلتقفماٌؾؽمسؾدموميدح،ممبعقراتف

ممظفمأشؾظمثؿ ممبفموػؿ، ممصقفمطؾؿمثؿ، ممظفموضقؾ، معضرورمرجؾ:

م:مم(1)اظزبرلمآلموصبقمففقهؼمصلغشل،مماظطوئػمإظبموغػك،ممسـفمصعػو

ممإغؽؿمرــــاظػكمتذطروامالمدــــأدملــــبـ

مقاـــــهؿؼومقاـتؽذبمتذطروهمكــعؿم

مموجقػؽؿمدقاًداماظؼقممخؾػموقـقن

م(2)اصػؼقامظألضوعقؿمشـــــضرؼموـعمإذام

ــًـــــروبعمممــــــــظؾمأنمإالمذاكموـــــــوع مموـ

مؼـــطبؾمســــظقميوزلمسؾقؽؿمؼؾقحم

مسؾكمػفوًعوماظعؾوسمأبقمطونماظشكصلماشلفوءمعقدانموؼبممممممم

مضدًرامؼعدظقغفماظذؼـمعـمفقػؿؼفمعـمطبورماظصغورمدونماظؽؾور

مؼب ممذفرةمعـفمأطـرمطوغقاموإنماظشعرمعقدانم متعرضمصؼد،

ممػؿومسصرهمؼبماظشعراءمطؾورمعـمالثـنيمبوشلفوء ماظؾعقٌ:

م.م(3)مربقعيمأبلمبـموسؿر،مماجملوذعل

موطون،مماظطؿعمذدؼدمعؾًقومدموالموطونمعؽيماظؾعقٌمضدممممممممممم

                                                           

,  731ص  1وتارٌخ األدب العربً عمر فروخ ج 11ص  15األغانً ج ( 1)
737 . 

 األضامٌم : جمع إضمامة , وهً الجماعة من الناس. 4))
 . 11,  51ص  15, واألغانً ج  317,  311انظر رحلة الشعر ص  3))
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ممقلصقؼمبوظشلءمؼلتقفمضرؼشمعـماظرجؾ مولءمحؿكمأضؾؾفمال:

،مموػفوهمفعَّذمؼػعؾمملمصننموؼزغفمؼـؼضفمحؿكماظصرافمععلمإظب

ممصؼولماألسؿكماظعؾوسمأبلمإظبمصشؽقه ،ممإظقفمصػعؾقامضقدوغل:

م:مم(1)ضولمظفممثؿمرأدفمبفومصضربمسصوهمرصعمذبؾلفمسرفمصؾؿو

ممذبوذعملـصمعؾصؼمإالمأغًمصفؾ

مندمإظبمرتــصوضطمرـجرؼموكــغػم

ممفـــــذقًؽومدلظؿمًــأسطقمإذامؾـتظ

مواظـؼدمبوظقزنمأسطوكمعـمتطوظىم

ممسطقيمؼبمذامبعدمعـمتطؿعـمصال

مردـــواظمعــواظدصماٌـعمحـبؼؾقمؼـوم

مميـــــخزؼمشـضرؼملـصممبؾؼمصؾلً

ماىفدمعدىمصقفمابعدتمقـــوظمتذمم

مصؾؿومجقاًبومضبرموملمصودؿققومبوظؾعقٌمنوايوضرمصؿضوحؽمممممم

م.مم(2)عؽيمعـمػربمسؾقفماظؾقؾمجـ

مماألعقؼنيمسؾكمصؼصرهماظلقودلمذعرهمأعومممممم محقوتفمسوشمإذا،

ماظعؾوسمبينمإظبماألعرموإصضوءمدوظؿفؿموبوغؼضوءمشلؿمعداًحو

ماظزائؾيمدوظؿفؿمسؾكمحوًرامبؽوًءمظألعقؼنيمعدضبفمشلؿمادؿقول

مإذماظزبرلمبـمٌصعىمرثوئفمعـمطونمعومإالمشرلػؿمميدحمومل

                                                           

 .51ص  15األغانً ج ( 1)
 لسابق الموضع السابق.المرجع ا 4))
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م:مم(1)صقفمضول

مموـصؾؼدعموــًـــعصعؾماهللمؼرحؿ

ــًتؽرميم مجلقًؿومراــأعمورامموـ

ممضولمذظؽمسـمعروانمبـماٌؾؽمسؾدمدلظفموٌو مرثقؿفمإمنو:

ممأعقيمػقايمأنمسؾؿًموضدمصدؼؼلمطونمألغفمبذظؽ موعـ،

مسؾكموضبرضفؿمميدحفؿمضقظفمدوظؿفؿمأؼوممأعقيمبينمؼبمذعره

م:م(2)ماظزبرلمابـ

ممؿـــــظؽمأرىمالميـــأعقملــــــأبـ

ــًذؾفم معـــاظشقمًـاظؿػمعومإذاموـــ

ممًـــــغزسمإذاموــًـوأحالعميـــدع

ماظـزعموـصضرػمقمـــايؾمؾـــأػم

مميـــــغوئؾمؾــــطملـــصميــوحػقظ

معـــــاظربمشلومكـــؼـفمالموءــــذفؾم

ممًـــــــرشؿموإنموطؿــأسطماهلل

مرصعقامرـــــــععوذمأغػمذاكمعـم

ممؿــــــــــأغؽمرــــشقميـــأعقملــأبـ

مرعؿقامأرؿعقاموــصقؿموسـواظـم

                                                           

 المرجع السابق الموضع السابق .  1))
 .51,  53ص  15( األغانً ج 4)
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ممؿــــــــسدوطمؿــــصقؽمؿـــأرعؿؿ

ماظطؿعمذاطؿمؼبمبفؿموــدصلؿم

ممؿــــــظؼقعؽمؿــــطـؿمؿــاغؽمقــصؾ

مقاـــــرجعمؿـــظؽمقاـــطوغماظذيمعـؾم

ممؿــــظردػمأومؽــــطرػؿموــــــسؿ

م(1)زعــــــــتموـــــإغفميــــاظعؼقبمذرــحم

م:مم(2)دوظؿفؿمرثوءمؼبموؼؼقل

مموــأميميــــــأعقملــبـموءـغلمًــأعل

مومــــــــــــأؼؿميـــــــــمبضقعمؿـوبـوتفم

ممنؿفؿمطـوأدؼمجدودػؿمغوعً

متـوممدودــــــــواظمطــــؼلؼمواظـفؿم

ممؿــــــــعـفمرةـــواألدماٌـوبرمخؾً

مدالمموتــــاٌؿمكــــــحؿمؿـــصعؾقم

م.م(3)مػـم140مدـيموصوتفموطوغً

 عبد وٕىل األكرب ٌصٗب – أًٖضا – األوٕٖني غعساء ٔوَ-2
 :  وسٔاُ بَ العصٖص

 : ٔأصمْ امسْ- أ

موطـقؿف،ممعروانمبـماظعزؼزمسؾدمعقظبمربوحمبـمغصقىمػقممممممممم

                                                           

 تزع : تردع. 1))
 .53ص  15األغانً ج   4))
 . 13ص  3انظر األعالم ج  3))
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ممايفـوءمأبق مماألطدلمغصقىمظفموؼؼول،ممربفـمأبقموضقؾ، مأو،

مماٌروغل مغصقىماألصغرمسـمظفممتققًزا، موؼؾؼؾفماٌفديمعقظبم

م.م(1)اظزنلمبوظشوسرمبعضفؿ

ممصؼقؾمأصؾفماظرواؼوتمحقلمواخؿؾػًمممممم مابـمغقبًقومطونمإغف:

ممًزاسيمدؾقنيمغقبقني مأعفمخزاسيمعـمضؿرؼيماعرأةمصوذذلت،

ممبطـفومؼبمعومصلسؿؼًمبفمحوعاًل مموضقؾ، مكبـمعـمطونمبؾ:

،ممغصقًؾومصلودػومدقدػومبفومصقضعمدقداءمأعيمأعفموطوغً،مضضوسي

مبـمسؾدمعـمصؾوسفمأبقفمبعدمسؿفمسؾقفموثىمثؿ ،ممعروانماظعزؼز

م.محؾشًقومسؾًدامطونمبؾ:موضقؾ

ممسـفماٌؿقاترموظؽـ مأغفماٌؼربنيمعـموخوصي، مغقبقومطونمإظقف

مدؾقنيمغقبقنيمابـمغقبًقومطونم"أغفم:مشرضيمابـؿفمسـمصرلوى

مم(2)ًزاسف" م"جؽؿؽم:معروانمبـماظعزؼزمظعؾدمعؼدعفموضول،

ماٌؾؽمسؾدمععمػقمهدثموضد،مم(3)اظشعر"مؼؼقلمغقبلمبقصقػ

                                                           

ص  1والشعر والشعراء ج  145ص  1راجع أخبار نصٌب فً األغانً ج  1))
,  11ص  4والتبٌٌن ج  والبٌان 177ص  4وطبقات فحول الشعراء ج  211

ص  11ومعجم األدباء ج 411ص  3وج  32ص  1والحٌوان ج  71ص  3ج
وزهر اآلداب  451وتحرٌر التحبٌر ص  111ص  4وامالً القالً ج 443

والكامل للمبرد  34وتزٌٌن األسواق لداود األنطاكً ص  334ص  1للحصري ج
ص  1روج جوتارٌخ األدب العربً لعمر ف 31ص  3واألعالم ج 411ص  1ج

, وبٌن الكتب والناس للعقاد ص  147والشعراء السود د/ عبده بدوي ص  141
 .1122, وما بعدها , ومجلة الثقافة عدد إبرٌل  113

 .145ص  1األغانً ج  4))
 . 143ص  1األغانً ج ( 3)
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)غقبقيمظفمسؿمبـًمسـ
1

مم.م(

 :  ٔصفاتْ أخالقْ – ب

مماظؾقنمأدقدمغصقىمطونمممممممم مماظلقادمذدؼد، مخػقػ،

مم(2)مايـفرةمغوتهماظعورضني ماظزيمحلـمطونمظؽـف، مغظقػ،

مرجوحفمظػؿًموضد،مماظعؼؾمراجح،ممسػقػو،مماظـػسمطؾرل،ممقوباظـ

مضرأت:"مموضول،ممخوصمعؼولمؼبمصؿـووشلوماظؽؿوبمأحدمغظرمسؼؾف

مأخؾورهمعـمعبؾي مربودـمؼبماظـظرمصشغؾينم–مغصقًؾومؼعينم-م

م.(3)مذعره"مربودـمؼبماظـظرمسـمسؼؾف

مؼطؾىمالماظذيماظػقؾلقفمغظرةمايقوةإظبممغصقىمغظرموضدمممممم

معـوصىممعـمذلءإظبممػؿؿفمبفمتـزعمصؾؿ،مماظؾولمػدوءمإالمصقفو

معـمػؿفموإمنومطون،ممذظؽمشرلمأوماًؾػوءمعـودعيمعـؾ،مماظدغقو

م.(4)ػودئموصؽر،ممغوسؿمسقشماظدغقومػذه

مسرفمواًؾػوءماألعراءمبوبمؼبمضدرهمغصقىمسرفموطؿوممممممم

مخطىمابـمظفمطونمصؼد،ممسـفمطبرجمصؾؿ،ممطؾفومأعقرهمؼبمضدره

ممأخقفمعـمظفمبـؿومأسؿؼفماظذيمدقدهموصوةمبعد ماجؿؿعمصؾؿو،

مابينمأزوجً:مماظزوجيمظقظلموضول،ممغصقىمحضرمظذظؽماظـوس

                                                           

ط  147والشعراء السود د/ عبده بدوي ص  135ص 1راجع األغانً ج 1))
 م.1133كتاب سنة الهٌئة المصرٌة العامة لل

 . 134ص  1انظر األغانً ج 4))
 .1هـ ص1122مجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة  3))
 .11م ص 1122مجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة  2))
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ممأخقؽمابـيمعـمػذا ممضول، مخذوامدقدمظفمظعؾقدمصؼولمغعؿم،:

موضربقه،ممصػعؾقا،ممعدلًحومضرًبومصوضربقهمصفروهمػذامابينمبرجؾ

مأليؼؿؽمأذاكمأطرهمأغلمقالظ:ممدقدهمألخلموضول،ممعدلًحومضرًبو

مابـيمػذامزوج:ممصؼول،ممايلمأذرافمعـمذوبإظبممغظرمثؿ،ممبف

ممعوظلمؼبمؼصؾقفؿومعوموسؾلمأخقؽ مم(1)صػعؾ، مسرفموػؽذا،

ممحده.مؼؿفووزمصؾؿمغػلفمضدر

 : حٗاتْ يف ٔأثسِا المُٕ عكدٚ – ج

ماظؾقنموسؼدةمعـؾًموضد،مماظلقادمحوظؽمأدقدمغصقىمطونمممممم

مؼببورمدوًرا مموأذعورهمحقوتفمًزا معؿلثًرام–مذؽمبالم–مطونمصؼد،

مبـظرة مأعـوظفماجملؿؿعم موإظب مطؿوم–مأغفمإالماظلقدمعـمإظقف

مؼؿفووزمومل،ممثقبفمشرلمؼؾؾسمصؾؿ،مماظعؼؾمراجحمطونم–مذطرت

مضولماظشرابمسؾكمؼـودعفمأنماٌؾؽمسؾدمعـفمرؾىموٌو،ممضدره

مأبؾغمومل،ممػيعشقموخؾؼيت،ممعػؾػؾموذعري،ممحوئؾمظقغل:ممظف

مأومأممأومأبمبشرفمإؼويمإطراعؽمعـمبؾغًمعو مسشرلةم موإمنو،

مموظلوغلمبعؼؾلمبؾغؿف مهقلمأالماٌمعـنيمأعرلمؼوماهللمصلغشدك،

)صلسػوهممعـؽماٌـزظيمػذهمبفمبؾغًمعوموبنيمبقين
2

مضقؾموٌو،مم(

                                                           

م  1122ومجلة الثقافة عدد إبرٌل سنة  134,  131ص 1األغانً ج( 1)
 .11ص

والشعراء السواد  471ص 1والكامل للمبرد ج 134ص  1األغانً ج  4))
 .131ص
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ممضولمذعركموؼلؿعـمإظقؽمؼـظرنمأنمؼردنمغلقةمإنمظف موعو:

مظقلؿعـموظؽـ،ممأبقضموذعًرا،ممدقداءمدةجؾمؼرؼـ،ممبلمؼصـعـ

)دذلمموراءمعـمذعري
1

م.م(

ممرؼيعشاظمأشراضفمعـمطـرلموراءماظؾقنمسؼدةمطوغًموضدمممممم مأو،

ماووًػوموراءمضؾ ماووػفو ممععـًقوم مذغؾًماظؾقنمضضقيمأنموعع،

مذعرهمعـمجوغًؾو مأوماظزسقؼمحدإظبممؼصؾمالمذظؽمؼبمغراه،

مؼردمملمغصقؾومظـومؼؾدو،ممظفمضقنؼؿعرماظذؼـماضؿقوممأو،مماظصكى

مماجملؿؿعمعـمؼؿصودممأن مأراد، مماظؿلؾؾموإمنو مإظقف مغظرمصؼد،

ممصؽرهمبـوضى مػذامؼبمؼصؾفمأنمميؽـماظذيماٌدىإظب

ماالحؿفوجمؼبمغدلتفمصفوءت،مم(2)مسـدهماظقضقفموأثرماجملؿؿع

م:م(3)ضقظفممؼبمندػوماظيتمطؿؾؽمػودئيمغدلةمظلقاده

مملـــــضوظـملــــغظقموــــحوظؽماُكموأن

موسوءمطــــدؼمذيمريـــشقمؾــــظعؼم

ممإالموتــــايوجملـــبمًـــغزظموعو

موايقوءماظطؿعمعـمسرضلملـوصم

ماظـقرةمحدإظبممتصؾمملمػودئيمجوءتماظـدلةمػذهمأنموععمممممممم

ممذعرهمؼبمتؽررتمصؼدماالغػفورمأو مذغؾًمأغفومسؾكمؼدلمممو،

                                                           

 .131والشعراء السواد ص  133ص 1األغانً ج 1))
 .131,  141الشعر السود ص ( 4)
 .131ص  1األغانً ج 3))
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مإظقفمغظرةمؼـظرماجملؿؿعمبلنمضبسمطونموأغفمصؽرهمعـمجوغًؾو

م.م(1)مظـػلفماالحؿفوجمعـمصلطـرمدوخرة

ممصـــ ماظعورضمبوظشعقرمؼؽـمملماٌكوظػماظؾقنمبفذامذعقره"

مزوػرمعـمؼؾدومطؿوماظشعرمبقًمؼبمبؽؾؿيمسـفمؼـققفماظذي

بوسـفماألولمموطون،ممطؾفمذعقرهمربقرمػقمطونمظعؾفمبؾ،ممطالعف

مإالمضطمشضىموال،ممضطمرربمعوو،ممواظؽؿولماظؽراعيمرؾىإظبم

مم.(2)م"ماظؾلونمررفإظبمماألسؿوقمعـمػذامذعقرهمبرر

 :  وسٔاُ بَ العصٖص بعبد اتصالْ – د

محقلمطذظؽماخؿؾػًمغلؾفماظرواؼوتمحقلماخؿؾػًمطؿوممممممم

مسؾقفموثىمدقدهمأخومأن:ممصؼقؾ،ممعروانمبـماظعزؼزمبعؾدماتصوظف

مبوسفمثؿ،ممصودؿعؾدهم–مفوصوتمضؾؾم–مؼؿفؿأسماظذيمدقدهموصوةمبعد

ممعروانمبـماظعزؼزمسؾدمعـ مموضقؾ، معروانمبـماظعزؼزمسؾدمإن:

مطوتىمبؾ:مموضقؾ،ممذظؽمضؾؾمععؿًؼومطونموإغفمصؼطموالءهماذذلى

م.(3)معؽوتؾؿفمسـفماظعزؼزمسؾدمعقاظقفمصلدى

ماظعزؼزمبعؾدمحؿكماتصؾمايرؼيمغلقؿمؼؿـشؼمملمأغفموؼؾدوممممممم

مماظرقمربؼفمعـمخؾصفماظذيمعروانمبـ مضولمٌومأغفمصرلوى،

                                                           

ص  11وما بعدها , ومعجم األدباء ج 131ص 1انظر شعره فً األغانً ج  1))
 .411ص  2, وفوات الوفٌات ج 443

 م .1154ط مطبعة مصر  113بٌن الكتب والناس للعقاد ص ( 4)
 211ص  1وما بعدها , والشعر والشعراء ج 145ص 1جع األغانً جرا 3))
 وما بعدها . 147, والشعراء السود ص  117ص  2الوفٌات ج ةفاوو
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ماجؿؿعقاموؼـشدػؿماظؼؾقؾيمعشقكيمؼلتلموجعؾمذوبموػقماظشعر

مموضوظقامعقالهإظبم ،مماظشعرمضقلمؼبمغؾغمضدمػذامسؾدكمنإ:

ممبنيمذرمبنيمعـفموسبـ ممأسراضـومصقفؿؽمؼففقغومأنمإعو، مأو،

،ممخرلةماًؾؿنيمعـمؼبمذلءمظـوموظقس،ممبؾـوتـومصقشؾىمميدحـو

،ممظـػلؽمصوخذلمربوظيمالمبوئعؽمأغومغصقىمؼو:معقالهمظفمصؼول

مسؾدمأغو:ممضولمبوظعطوءمظفمأعرمصؾؿو،مموعدحفماظعزؼزمسؾدإظبممصلور

مبفمصؿؽأمعوموأسطوهمصؼقممبفمصلعرماىقائزمؼلخذمالموعـؾل

م.(1)غػلف

 : سٖٛػعال فٌٍْٕ - ِـ

مصؿدحماظؿؼؾقدؼيماظشعرمصـقنمعـمطـرًلامغصقىمسوجل

مماشلفوءمؼبمغػلفمؼؼقؿمملمأغفمإالم0م0م0مرواسؿذمورثكموتغزل

م،مبلقادهمعفؿقًعوم–مسؾؿـومطؿوم–مغصقىمسوشمصؼد

مدونمايقوةمؼبمررؼؼفمؼشؼمأنموأرادمأدرتفموسؾقدؼيموسؾقدؼؿف

،مماظـقالمراجًقوماظؼصقرمودمصكطى،ممماظـوئرممبفؿؿعفمؼصطدممأن

مؼبمصؽرمصقني،ممحقوتفمبداؼيمعـماظرشؾيمبفذهمغصقىمصرحموضد

مضؾًمضدمإغلم"م:مألخؿفمضولمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمسؾلموماظؼد

مبفماهللمؽؼعؿؼمأنموأرجقمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمأرؼدموأغوماذعًر

                                                           

 .443ص 11ومعجم األدباء ج 141ص 1األغانً ج( 1)
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موػقمدؽؾموٌو،مم(1)م"مضرابيتمعـمأػؾمعرعقًضومطونموعـموأعؽ

ماظعزؼزمسؾدإظبممفررؼؼؼبم ممضولمذلغفمسـم معـمذوسرمرجؾمأغو:

م.(2)ممععروصفمراجًقومماألعرلمأتقًموضدمايفوزمأػؾ

ممضولمحوجؿفمسـمعروانمبـماظعزؼزمسؾدمدلظفموٌو مبـقوتمظل:

ممصؽلدنمدقدايمعـمسؾقفـمغػضً ،مماظلقدمسـمبفـمأرشى،

مماظؾقضمسـفـموؼرشى مم؟مترؼدمصؿوذامضول، ،ممشلـمتػرضمضول،

م.مصػعؾ

مضولمعروانمبـماظعزؼزمسـدم–ؼقًعوم–مجوئزتفمأبطلتموٌو

م:مم(3)علؿؾطؽو

ممظقؾلمابـمؼومريـزفموراءموإن

موبؾبأءؾبملـــعؿمؼـظرونموــــــأغودم

مموـــــــوٌوضققفمؿــــــعـفمفـــــأعوع

مشروبمأثريمؼبمــــاظؾقمسداهم

مموــــسـفمًــــوغوؼمبالدػومترطً

مقبـاظلؾمبفومرأؼًموـعمفــوصلذؾم

مموـــصؾلـموــــــبعضموــــبعضـمصوتؾع

مىــــاٌـقماهللمـــــظؽمؽـــغـقؾم

                                                           

 .141ص  1األغانً ج 1))
 .113ص  2فوات الوفٌات ج 4))
 .31ص  3واألعالم ج 132ص  1األغانً ج ( 3)
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م:م(1)ؼؼقلمم–مأؼًضوم–موصقف

ممفـــــضقعملــــسؾمزــــاظعزؼمدـــــظعؾ

مرهــــــــشوعمؿــــــــغعمؿــــــــوشرلػم

م

مؿــــــــأبقابفمــــــــأظقمؽــــصؾوب

م

مرهــــــــــــسوعميــــــــعلػقظموداركم

ممـــــاظلوئؾقمريـــــتمــــحقموطػؽ

موررهاٌماظؾقؾيمعــمدىــأغمـــــم

مموءـــاظــموعـماظعطوءمؽــــــــصؿـؾ

مرهــــــــدوئمرةــــــــربؾمؾــــــــبؽم

مبـماظعزؼزمسؾدموصوةمبعدمأضؾمنؿفمأنماظؽؿوبمبعضموؼري

مظفماظعزؼزمسؾدمصقفزلماظــوءمظفمؼؽقؾمطونماظذيمعروان

مم(2)اظعطوء مؼلصؾمصؾؿمدحًضوماظؼقلمػذامؼدحضماظقاضعموظؽـ،

مأبـوءمأصػكمصؼدمعروانمبـماظعزؼزمسؾدموةوصمبعدمغصقىمنؿ

مادؿقلـموضدمرائعيمعدائحم–مدؾقؿونمدقؿوموالم–ماٌؾؽمسؾد

م:م(3)ماٌؾؽمسؾدمبـمدؾقؿونمعدحمؼبمضقظفماظـؼودمعـمطـرل

                                                           

 .11, وشعر نصٌب ص  441, ومعجم األدباء ص 141ص  1نً جاألغا 1))
 .132انظر اتجاهات الشعر فً العصر األموي د/ صالح الدٌن الهادي ص ( 4)
ونقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقٌق د/  117ص  1انظر الكامل للمبرد ج 3))

م , 1131هـ  1211دار عطوة سنة  1ط 117محمد عبد المنعم خفاجً ص 
 للحصري. وزهر اآلداب
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ممظؼقؿفؿمــــــضوصؾقمىــــظرطمقلـــأض

مضوربموعقالكمولـذمأوموذاتـــــضػم

مملــــأغـمدؾقؿونمسـمخدلغلمضػقا

مروظىمودانمؾـــأػمعـمفــــٌعرصم

م

مأػؾفمًــأغمذيــبوظمصلثـقامصعوجقا

م

مايؼوئىمسؾقؽمأثـًمدؽؿقامقــوظم

ممحقظفماظؽقاطىمواظـوسماظؾدرمػق

ماظؽقاطىمرـاٌـقماظؾذرمؼشؾفموػؾم

مملمعؾؿدعمعؿفووزموحلـماٌدحمؼبمبوبمػذا:"مماٌدلدمضول

ممؼلؾؼ مم(1)إظقف ماىقدماٌدؼحمعـماألبقوتمػذهمضداعفموسد،

م.م(2)عؾؽممعدحمؼبماظصققحماظقجفمبفمأصقىماظذي

مكسؾمؼدلمممومػشومموأخقفماٌؾؽمسؾدمبـمؼزؼدمؼبمعدائحموظف

ممفرياشلماظـوغلماظؼرنمأوائؾإظبممسوشمأغف مؼبمعدائحموظف،

مظبإوماٌكزوعلمػشوممبـمإبراػقؿمعـؾمعـمايفوزموالهمبعض

م.م(3)لماٌدؼـيمظاوماظـصريماظقاحدموسؾد،ممعؽي

،ممصقفموأجودماظغزلمسوجلمصقفموأجودماٌدؼحمغصقىمسوجلمؿووط

                                                           

 .331ص  1وانظر زهر اآلداب للحصري ج 111ص  1الكامل للمبرد ج( 1)
 .117انظر نقد الشعر تحقٌق د/ محمد عبد المنعم خفاجً ص  4))
 153ص 1وج  122ص 1واألغانً ج 15راجع شعره جمع داود سلوم ص  3))

 . 442والعصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف ص  113ص 2, وفوات الوفٌات ج
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م:مم(1)مزؼـىمصوحؾؿفمؼبمضقظفماظغزلمؼبمظفمؼلؿفودموممو

ممىـــاظرطمؼرحؾمأنمضؾؾمأٌؿمبزؼـى

مىـــــاظؼؾمؽـــــــعؾمصؿوممتؾقـومأنمؾـوضم

ممديــــاظعمفــؼطؾؾماظدارمضربمأنموضؾ

ــًضدميم مربــــاظؼمفــــؼطؾؾماظدارموغليموــ

ممقدةـــعمؽـــعـمبويىمأغؾمإنموضؾ

مىـــــحمحؾؽؿمعـمالضقًمعومصققمصؿوم

مموـــومإمنــــاظدغقمؽـــظموـوـؾفمؼبموضؾ

مىـــــذغمظفمصقؿومسوتؾًمـــعمؽـــــسؿوبم

مموـــػدؼؿؿم–موــــأٌمىــطعمعـمخؾقؾل

مىــــطعمًداـــأبمموــــتػؼدطؿمالممبزؼـىم

مموـــــرطوبـمونـــــصموــــزوراػمقمــاظقمعـ

مىـــغؽمأػؾفومـــــوسموـــسـفمشدمشداةم

مملـــــخؾؿمونــــسـؿمأمموـــــؼموــشلموضقال

م؟مربـــــحمأممأغًموـحؾـمؼبمظـومؿــأدؾم

ممقيــاشلمذيــظماظعقودمؼبمعومشلوموضقال

مذعىماظـقيمدعـظصمفـــــصقموعومودـــــبعم

مموــــروظؾفمـــــعمفـــــحلؾمرجولموضول

مىــحلمدوغفومظلمظقس،طذبؿؿ:مصؼؾًم

                                                           

 .11صٌب جمع داود سلوم ص شعر ن 1))
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م:ماألبقوتمػذهماألولممعـمماظؾقًمسـمؼؼقلمجرؼرموطون

معـمبقًؿومبؽذامظلمطونماظعؾدمػذامذعرماظؾقًمػذمأنموددت"م

مم(1)مذعري ممجقدمرثوءموظف، م مذلء موايؽؿيماالسؿذارمعـمو

مم.(2)ماظذاتلمواظشعر

معـذقًؽمصقفمصبدمالمذعرهمؼؿصػحمعـموظؽـ مأوماشلفوءمو

مماإلضذاع ممبوشلفوءمألحدمؼؿعرضمصؾؿ، ًٌومرأؼـوهمبؾ، محؿكمعلو

م:م(3)مبؼقظفمطـرلمػفوهموٌو،مإظقفممواٌلقؽنيموسؾقفماٌعؿدؼـمعع

ممحوئراماظـوسمؼبمايفـوءمأبومرأؼً

ماظؾفوئؿمظقنمأبلمايفـوءمقنـوظم

ممقادهـــدمـــعمفـــالحمعومكــــسؾمتراه

مزوملمفـوجمظفمقعوعظؾمونـــطموإنم

ممظفمضقؾمممممممم مموقؾفمأال: ممضول، مظقممال: مأحًداممػوجًقومطـًم،

مكسؾمصفعؾًمخرلإظبمماظشعرمبفذامأوصؾينماهللموظؽـ،ممألجؾؿف

مم.(م4)مذرمؼبمأضقلمأالمغػلل

ممربفمسؾدمبـمربؿدمظفموضولمممممم ممؼؼقظقنماظـوسمإن: مالمإغؽ:

ممصؼولماشلفوءم،هلـ ممؼؼقظقنمأصذلاػؿ: مأنمأحلـمالمإغل:

                                                           

 .111,  115ص  1الكامل للمبرد ج( 1)
 .171ص 4وطبقات فحول الشعراء ج 123,  131ص  1راجع األغانً ج 4))
 .131,  135ص  1األغانً ج 3))
 .131ص  1المرجع السابق ج 2))
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مأنمأحلـمتراغلمأصؿو:ممغصقىمصؼول،ممال:ممربؿدمضولم؟مأعدح

:ممغصقىمصؼول،ممبؾكمضولمم؟ماهللمأخزاكماهللمسوصوكمعؽونمأجعؾ

مأنمؼـؾغلمذقًؽومصالمأدلظفمملمرجؾمأعومرجؾنيماظـوسمصنغلمرأؼً

ممصلزؾؿفمفقهػأ مأحؼمطوغًمصـػللمصؿـعينمدلظؿفمرجؾموأعو،

مم.(1)مظدؼفمعومأرؾىموأنمأدلظفمنأمظلمدقظًمإذمبوشلفوء

مخؾؼمكسؾمدلموإنم–ماظؽالممػذامأنماظعؼودماألدؿوذموؼرى

مضدرةمعـمؼؾزمموال،مماشلفوءمؼبماظؼصقرمظؿعؾقؾمؼصؾحمالم–مطرؼؿ

اظشوسرمسؾكماٌدؼحمضدرتفمسؾكماشلفوءم،مإذمطوغًمصـقنماظشعرم

مإظب ممترجعموالموبقاسـفومدواسقفومترجع ماظـؼقضمعؼوبؾيإظب

مم(2)مبوظـؼقض مابـمذػىمعوموػذا، ماٌدؼحمأنمعـمضؿقؾيمإظقف

م.(3)مبغرلهمبوغًقومؼضربمبونمطؾموظقسمبـوءمواشلفوء،مبـوء

مطوغًماظؾقنمعشؽؾيمأنمإظبمبدويمسؾدهماظدطؿقرموؼذػى

مسـمجبلؿمتؾعدهموطوغًماحملودـيمعـمغقًسومسؾقفمهؿؿ

م.(4)اشلفوء

مـسمسزوصفمظؿدلؼرمتؽػلمالموحدػوماظؾقنمعشؽؾيمأنموأرى

ماظلقدماظشعراءمعـمثالثيمغػلفمسؾدهماظدطؿقرمذطرموضد،مماشلفوء

                                                           

 .137ص  1المرجع السابق ج ( 1)
 .114انظر بٌن الكتب والناس ص  4))
 .13ص  1عراء ج انظر الشعر والش 3))
 .311,  311انظر الشعراء السود ص  2))
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مم(1)ماشلفوءمكسؾماضؿصرتمذفرتفؿمأنموضرر مضقةمأنمضررمطؿو،

مماظـفوذلماظشوسر ممصؼول،مماشلفوءمؼبمطوغً، مأنمغعرفموسبـ:

م.ماشلفوءمؼبمطوغًمايؼقؼيم(2)ماظـفوذلماظشوسرمضقة

ماشلفوءميؼقؼقيمؼبامضقتفمتؽؿـمأدقدمذوسرمػذامواظـفوذلمممممم

ممضقظفمحدمسؾك ماحملودـيمعـمغقًسوماظؾقنمعشؽؾيمحؿؿًمصؾؿ،

مأبعدتفموملم؟ماظلقدماظشعراءمعـمإخقاغفمدونمغصقىمكوسؾ

مماشلفوء؟مسـموحبلؿموحده

مؼرجعمعومأولم–مؼرجعماشلفوءمسـمغصقىمسزوفمأنموأرىممممممم

تصودعوممذبؿؿعفمععمؼؿصودممأنمؼردمملمصفق،ممفؼؾسمرجوحيإظبمم–

م.مؼشؼفومؼعرضؾماظطرؼؼماظيتمأرادمأن

مممم726م-مػــم108مدـيمغصقىموصوةموطوغً

 : الػٗعٛ – ب

معـمأبـوءهموآزروامآزروهماظذؼـمروظىمأبلمبـمسؾلمأغصورمػؿ

ممبعده مخرجًموإنمأوالدهمعـمدبرجمالماإلعوعيمأنمواسؿؼدوا،

مذدؼًدامخطًرامذؽؾقاموضد،مم(3)سـدهمعـمبؿؼقيمأومشرلهمعـمصؾظؾؿ

                                                           

النجاشً : هو قٌس بن عمرو بن مالك من بنً الحارث بن كعب , وسمً  1))
النجاشً ألن لونه كان ٌشبه لون األحباش , وهو شاعر مخضرم , انظر الشعراء 

 .111السود ص 
 .311الشعراء السود ص ( 4)
ط  115ص  1)بهامش الفصل البن حزم( ج انظر الممل والنحل للشهرستانً 3))

 دار المعرفة بٌروت.
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م:معـفومأذطرمسدؼدةمبـقراتموجففؿمؼبموضوعقا،ممألعقؼنيامسؾل

 :  عدٙ بَ حذس خسٔج -أ

معـمبفماظـوسمأخذوامٌوماألعقؼنيمسؾكمذغىمعـمأولمطون

مسـفماهللمرضل)مسؾلمدى إظبمموأردؾفمأبقفمابـمزؼودمصلخذه(

مسؾكماظلكطمذؼقعمؼبمطؾرلمأثرمظؼؿؾفمصؽون،مصؼؿؾفمععووؼي

م.م(1)األعقؼني

 :  وعأٖٛ بَ ٖصٖد عمٜ عم٘ بَ احلطني خسٔج _ ب

مؼؽوتؾقنماظؽقصيمأػؾمأخذمٌعووؼيمايلنيمتـوزلمبعدمممممممم

موتلؾؿمععووؼيموصوةموبعد،ممبوًالصيمظقؾوؼعقهمؼلؿؼدعقغفمايلني

مخذظقهموظؽـفؿمسؾقفؿمصؼدمموردوئؾفؿمطؿؾفؿمطـرتماألعرمؼزؼد

مم.(2)بؼؿؾفماألعرمواغؿفك

مأغفمسؾكمصلعبعقامايلنيمؿؾعؼمأثرماٌمرخقنمسوجلموضدمممممم

مطون موإثورةماٌلؾؿنيموسوعيماظشقعيمإدكوطمؼبماألثرمأطدلمظفم

مغػقسمؼبمايؿوسموإذطوءمغػقدفؿمؼبمايزنماألدك

م.(3)اظػرس

 : الجكف٘ املختاز ثٕزٚ – ج

ماٌكؿورمؼدمسؾكمضؿؾؿفمعـمؼـؿؼؿمأنماهللمذوءمايلنيمعؼؿؾمبعد

                                                           

 4وما بعدها , وتارٌخ األمم اإلسالمٌة ج 4ص 1انظر فً مقتله األغانً ج( 1)
 وما بعدها . 41ص

 وما بعدها. 447ص  4راجع تارٌخ األمم اإلسالمٌة للشٌخ الخضري ج 4))
 111الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ص  3))
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مدـيمايـػقيمابـمحملؿدمبوًالصيماظداسلماظـؼػلماهللمسؾدمابـ

مايلنيمضؿؾيمعـمبوظؽقصيمطونممبـماٌكؿورموثىمصؼدمػــم66

معـموػربمعـفؿمسؾقفؿمضدرمعـمصؼؿؾمضؿؾفمسؾكمواٌشوؼعني

مخصؿومذظؽمبعدمواجفموظؽـف،مم(1)سؾقفمؼؼدرمصؾؿمبعضفؿماظؽقصي

مأخوهمصرلماظذيماظزبرلمبـماهللمسؾدمػقمسـقدا معصعىمإظقف

م.م(2)ػـم67مدـيمحرطؿفمسؾكمصؼضل

 : حيٜٗ ابٍْ ثيبَ احلطني  عمٜ بَ شٖد اإلواً خسٔج -د

مػـم125م–م105)ماٌؾؽمسؾدمبـمػشوممزعـموؼبمممممممممم مخرج(

ماًالصيمؼرؼدمسؾلمبـمايلنيمبـماظعوبدؼـمزؼـمسؾكمبـمزؼد

مم(3)جـؿفموأحرضًموصؾىمصؼؿؾ ماإلعوممزفرماظقظقدمأؼومموؼب،

م:م(4)مأبقهمظؼكمعومكوظؼبـمسؾلمبـمايلنيممزؼدمبـمضبقك

 :  األغعح بَ السمحَ عبد ثٕزٚ - ِـ

ممزعوغومايفوجماألذعٌمابـمدوخمظؼدمممممم مإظقفمأػؾمواجؿؿع،

مبدؼرمواٌلوظقٍماظـغقرموأػؾمواظؼراءماظؾصرةموأػؾماظؽقصي

ماظـفوؼيموؼب،مم(5)مظؾغضفمايفوجمضؿولمسؾكمصوجؿؿعقاماىؿوجؿ

                                                           

 .33ص  1ارٌخ الطبري جانظر ت( 1)
ص  4وما بعدها , وتارٌخ األمم اإلسالمٌة ج 13ص  1راجع الطبري ج 4))

451  ,451. 
 3, وراجع مروج الذهب ج 431تارٌخ الشعر السٌاسً أحمد الشاٌب ص  3))

 .417ص 
 .131ص 3انظر مروج الذهب ج 2))
 .131,  133ص 3وانظر مروج الذهب ج 211ص 3الكامل البن الثٌر ج 5))
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معؾقكإظبمماغؿفكمكحؿمصفربماألذعٌمابـماظدائرةمسؾكمطوغً

م.م(1)حؿكمضؿؾفمضؿؾفمؼبمضبؿولمايفوجمؼزلموملماشلـد

ماألعقؼنيمضدموعـووآتفؿماظشقعيمثقراتمتقاظًموػؽذامممممممم

مأمثرتممثرةممضدمظؾشقعيماٌؿعوضؾيماظـقراتمأنمؼبمذؽموظقس"

معـماظرشؿمذقًؽومسؾكمعـفوماظعؾقؼقنمؼـؾموملماظعؾوسممجـوػومبـق

مم.(2)بدعوئفؿمرووػومأغفؿ

م:مؼؼقلماظذيمسزةمطـرلمشلؿماٌكؾصنيمذعرائفؿمأبرزموعـ

ممشــضرؼمــــعميــــــاألئؿمإنمأال

مقداءـــدميـــأربعمؼـــــايموالةم

ممفــــبـقمـــــعميـــواظـالثملــــسؾ

مخػوءمبفؿماألدؾوطمظقسمؿـــػم

ممرــــــــوبمونـــــإميمطــدؾمصلؾط

مالءــــــطربمفـــــــــشقؾؿمطــــودؾم

ممكــــــحؿمـــاظعقمتراهمالمودؾط

ماظؾقاءموـؼؼدعفمؾـــاًقمقدـــؼؼم

مموــــزعوغمؿـــسـفمرىــؼمالمىـتغق

موعوءمسلؾمدهــــسـمقىـــــبرضم

ماٌلؾؿنيمسؾكماظشرسقيماظقالؼيمأصقوبمايؼقؼققنمصوألئؿيممممممم

                                                           

 .131ص  3انظر مروج الذهب ج 1))
 .124الفرق اإلسالمٌة فً الشعر األموي ص( 4)
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معؿلووونموػق،ممايـػقيموابـموايلنيموايلـمسؾلمػؿمسـده

مطربالءمؼبمايلنيمضؿؾمؼلؿلمأنمإالموؼلبك،مماظقالؼيمػذهمؼب

ممشقؾي ماظعلؾمؼطعؿمرضقىمجبؾؾمشوئىمصفقمايـػقيمابـمأعو،

ماألعقيموؼردمايؽؿمؼؼقضمطـقػمجقشمؼبمودقعقد،ممواٌوء

مم.(1)غصوبفإظبمماألعر

معدحمؼبمؼؼقلماظذيماألدديمزؼدمبـماظؽؿقٌمذعرائفؿموعـ

م:مػوذؿمبين

ممأرربماظؾقضإظبمموعوذقضومرربً

مؼؾعىماظشقىموذومعينموــظعؾموالم

ممعـزلمؿـــــردموالمدارمتؾفـكمؿـــــوظ

مزبضىمموتـــبـملـــؼؿطربـموملم

ممواظـفكمؾـاظػضوئمأػؾإظبممؿـــوظؽ

مؼطؾىمواًرلمحقاءمبينمرـوخقم

مملــصنغـماظـيبمرػطمػوذؿمبـك

مأشضىمأومعرارامأرضموشلؿمبفؿم

مماًالصيمؼبمصورؿيمأبـوءمأحؼقيمسؾكموؼمطد ماألعقؼنيموأن،

                                                           

 انظر العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف.( 1)
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مصقؼقلم:م،ماغؿزاًسومعـفوماغؿزسقػو

مموــــــوأعـموــــأبوغموــــورثـوػمقاـــوضوظ

مأبموالمأممذاكمؿـــــــورثؿفموـــــوعم

ممذيـــاظميـآعـمابـمعقارؼٌموظؽـ

مربـــوعغمؿـظؽملــــذرضمدانمفــــبم

ممفــــتراثمقالــــوظمقرثـؼمملمؼؼقظقن

موأرحىمؾـــجبقمصقفمذرطًمدــظؼم

ممرـــوغبقمقنــــواظلؽمؿـــًموسؽ

مىـــوتغؾمرـــــبؽمونــــوحقمدةــوطـم

ممؿــدقاػميلمتصؾحمملمػلمصنن

مربـواضمؼــأحماظؼربكمذويمننـصم

 
 :  اخلٕازج – ج

مسـفماهللمرضل)مسؾلمسؾكمخرجقاماظذؼـمػؿ مضؾقظفمأثر(

مايؼمسؾكمبلغفؿمثؼفموازدادوام،مصػنيمعقضعيمؼبماظؿقؽقؿ

م.ماظقدؼـمصػرمعـفوموسودماظؿقؽقؿمغؿقفيمأسؾـًمسـدعو

محقٌمعـماألػؿقيمؼبماظشقعيمزبحمععمايزبمػذاموؼؿؾؼكمممممم

ماإلدالممتورؼخمؼبمواظلقودقيماظدؼـقيماظػرقمأضدممأغفؿو موعـ،

ماظعصرمؼبمخوصيماظؿورؼخمػذامأحداثمؼبماظؾورزمتلثرلػومحقٌ
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م.(1)األعقيم

موحدػومظؼرؼشمعؽؿلًؾومحؼومظقلًماًالصيمأنماًقارجموؼرى

موتؼقىمورسوماٌلؾؿنيمألطـرمحؼمػلمبؾ،مموحدػؿمظؾعربموال

م.(2)محؾشقِّومسؾًدامطونموظق

،مماظـفروانممبقضعيماظشفرلةماظقاضعيمؼبمسؾكمحوربفؿموضد

م،مصؽرتفؿمؼؾدموملمؼؾدػؿمملمطـرًلاموظؽـفؿمعـفؿموضؿؾموػزعفؿ

محؿكمسؾلمطرهمؼبماًقارجمأععونمؼبمزميياشلممػذهموزادت

ممضؿؾفمعؽقدةمدبروا مذبؾؿمبـماظرغبـمسؾدمصؼؿؾف،

م.(3)"اًورجل

ماآلنمجوءمضد:ممضوظقاماألعرمٌعووؼيموايلـمودؾؿمسؾلمضؿؾموٌو

م.(4)"مممصفوػدوهمععووؼيإظبممصلرلوامصقفمذؽمالمعو

مؼفددوغفوماألعقؼيماظدوظيمجـىمؼبمضقؼيمذقطيماًقارجموزؾ

مذدةمؼبمعؿقاصؾيمتؽقنمتؽودمحربوموربقغفووضب موذفوسيم

م.(5)غودرة

موأبق،ممحطونمبـموسؿران،ممماظػفوءةمبـمضطري)مذعرائفؿموعـم

                                                           

 المصدر السابق نفس الصفحة .( 1)
 .37انظر التطور والتجدٌد فً العصر األموي د/ شوقً ضٌف ص( 4)
ص  1112ة النهضة المصرٌة سن 1فجر اإلسالم لألستاذ / أحمد أمٌن ط 3))

457. 
 .211ص  3الكامل البن األثٌر ج 2))
 .457فجر اإلسالم ص  5))
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مؼبمؼؼقلماظذيماظعـدليمايصنيمبـموسؿرو،ممعرداسمبـمبالل

م:ماظؽـديمضبقكمبـماهللمسؾدموماًورجلمغبزةمأبلمرثوء

ممرــــاظػفمٍـــــتؾؾمؾـــضؾقمًـــػؾ

مريــجبموــــودععفمقلــــتؼمدــػـم

مموـــعداععفملــــسقـمرتــــأبصمأن

م(1)رـــــاظـقمكــــسؾموـوأطػمؼـفؾم

م(1)رـــــاظـق

ممالمسفديموطـًمراكـــأسؿملـأغ

مرـصؾمذاموطـًماظدعقعمربــــدم

مموـــــؼػورضفموــــــعمؽـــبعقـمأضذي

م(2)ذريــتموـــــعوشلمأممرـــــسوئمأمم

م(2)ذريــت

ممؿــــبفمًــــصفعمأخقانمذطرمأم

مرــــــخؾمكــسؾمؿــــدؾقؾفمدؾؽقام

ممؿــــعصرسفمرـــذطمؾـــبممصوجؾؿفو

م(3)ريــــميموـــــسدلاتفمرهــــشقمالم

م(3)ريــــمي

ممؿــــــــدؾقؾفملـــــــــأدؾؽـمؼورب

                                                           

 واكفها : دمعها السائل , وكفت العٌن الدمع أي أسالته.( 1)
 العائر : الذي فً عٌنه وجع.  4))
 ٌمري عبراتها: ٌسٌل دموعها. 3))
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مأزريملـؼوظؿؼمواذدهماظعرشمذام

مإخقاغفمحولمايصنيمبـمروؿسمؼصقرماظؼصقدةمػذهموؼب

م:مصقؼقلماظشراة

مميـــــصويمؾــــــظؽمقنــــــػؾعؿل

ماظـؽرمسـمضقامالمـــعمقنـــــغوػم

ممؿــذبوظلفماحؿضروامذاإمصؿً

مؼزريمؿـــبفملـــعوسمرــــشقمـــعم

مموـــشضمرــــعبملنـــطمقنـــعؿلوػ

مؼلريمؿـــضؾقسفمبنيمقتـــظؾؿم

ممؿـــــصقؾؾلفمؾــــظقمؿــــــــظقؾفمال

م(1)رــبوظلؽمقمـاظـملـــشقاذمصقفم

م(1)رــبوظلؽ

مميــــــــوآوغموـــــــخؾلمذاـــــإالمط

م(2)دسرمكسؾمصفؿماظعؼوبمذرــحم

م(2)دسر

م:موؼؼقل

ممؿـــــاجقاصفملـــصمطونمـــعؿلوػق

م(3)حقارىمػـــــأطموـتلعرػمغوًرام

                                                           

 غواشً : جمع غاشٌة , ومذكرة الغاشً وهو الغطاء.( 1)
 فً نهزة ومخاتلة , والذعر : الخوف والفزع. الخلس : األخذ( 4)
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م(1)حقارى

ممعـــــــراطمـــــعمصذلاػؿمؿـــتؾؼوػ

مىــــغوحمأومرعــــعؿضمدـــدوجمأوم

ممفــــسدلاتمريـــــمتؿمقارعـــضمقـؼؿؾ

م(2)ىــايوظمريـاٌمعرىمصقفقدػوم

م(2)ىــايوظ

م:ممصقؼقلمعـفؿماظقاحدمحولموؼصقر

م

مبفمًـصفعمضدمظؽمأخمعـمطؿ

م

مرــــاظػفكمــــإظمفـــــــظقؾؿممقامـضم

ممـــــعمقارعـــضمقـــــؼؿؾملوهــــعؿ

مدرـــاظصمزعـــعػموبــــاظؽؿمآيم

مميـــــــدقؽمؾــــــطمـــــعمرأــــوعؾ

م(3)زرــذمرةـعمذيماشلقىمسػم

م(3)زرــذ

معؼقعوتمأن"موؼالحظ ماىؿوسيمؼبمتؼرؼًؾومتؿطوبؼماظصقرتنيم

،ماظؼرآنمؼبمآؼوتماظعذابمضرأوامإذامخقًصومؼؿلوػقنمصفؿ،مواظػرد

                                                           

 حواطب : جمع حاطب , وهو الذي ٌقطع الحطب .( 1)
القوارع : اآلٌات التً فٌها ذكر القٌامة , تمري : تستدر , المري : الناقة  4))

 التً تدر كثًٌرا.
 ذو مرة شزر : صاحب قوة شدٌدة.( 3)
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ممغوًرامضؾقبفؿمؼبمطلن آؼوتممضرأمإذامأؼضومعؿلوهمعـفؿمواظقاحد،

،مؾودةواظعماظطوسيمسؾكمودوػرون،مماظؾقؾمضقاعقنموػؿ،مماظؼقارع

ممدبؿؾسمضؾقؾيمصذلاتمإالمسققغفؿماظـقممؼزورمال مماخؿالًدو موطؾ،

مماظػفرإظبممظقؾؿفمضقاممعـفؿمصرد معؿلػؾقنماىؿؾيمؼبموػؿ،

م.(1)دقؽيمطؾمعـمعدلأموواحدػؿمصوييمظؽؾ

 الصبريُٖٕ : -دمممممممممم

م،م م)رضلماهللمسـفؿو( مبـماظعقام ماهللمبـماظزبرل مسؾد مأغصور ػؿ

بـمسؾلم)رضلماهللمسـفؿو(مخالماىقممبؽيمصؾعدمعؼؿؾمايلنيم

موذوركمؼبمصؿقحم متؼًقو مضقيماظشكصقي البـماظزبرلم"وطونمرجاًل

ماظشومم مؼب مضقس مظقائف مهً ماغضؿً معو مودرسون م، إصرؼؼقي

موطذظؽمتؾعؿفمخرادونمبؼقودةم م، واىزؼرةموتؾعؿفماظعراقموعصر

ماظؼقلس" ماظلُّؾؿؽبك مخوزم مبـ ماهلل مابـم(2)سؾد مادؿطوع موضد ،

مبرلمأنمؼشؽؾمخطًرامحؼقؼًقومسؾكمدوظيماألعقؼني.اظز

مػذامدسوئؿمتـؾقًمؼبمطؾرلمدورماظزبرلمبـمٌصعىموطونمممممممم

ممايزب مأبلمبـماٌكؿورمضؿولمؼبمطؾرلةمجفقًدامبذلمصؼد،

ماىقموػقل،مسؾقفماظؼضوءمادؿطوعمحؿكمبوظعراقماظـؼػلماهللمسؾقد

مطونماظزبرلمبـماهللمسؾدمأنموظقال"م،م(3)اهللمسؾدمألخقفمػـوك

                                                           

 .177دٌن الهادي صاتجاهات الشعر فً العصر األموي د/ صالح ال 1))
 .411( كتاب العصر اإلسالمً ص 4)
 .113محاضرات فً تارٌخ العالم اإلسالمً ص  3))
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مرطـونموػؿوم–ماظؼرارمادبوذمؼبمواظشفوسيماظلكوءمؼـؼصف

معـماألعقؼنيمدوظيمالضؿؾعم–ماظزسوعيمعؼقعوتمؼبمأدودقون

ممسؼؾيمدؾقؾفمؼبموضػًموٌومأدودفو متقاتقفمطوغًموظؽـف،

معـمميـعفمبؾم،مادؿغالشلومضبلـمصالمإظقفماظػرصموتلعكماظظروف

ممظؾظروفموعؾاظؽمتؼدؼرهموسدممبوٌولمذقفمذظؽ مػـوموعـ،

مزعـمبعدمنؿفموأصؾ،ممايرجمأوضوتمأذدمؼبمأغصورهمسـفمتػرق

م(1)!!مضصرل

م:مموصقفمؼؼقل

ممـــــاظؾمــعموبــذفمىـــومعصعـــإمن

موءـاظظؾؿمفــــوجفمسـمًــوؾمـــفم

ممــــصقمســـــظقممزةـــسمؽـــعؾمفـــعؾؽ

موءــــطدلؼموالمفـــــعـمروتـــجؾمفـــــم

ممدـــوضمقرــــاألعملــــصماهللملــــؼؿؼ

ماالتؼوءمفــػؿمونــــطمـــــعمحـــأصؾم

ممطقػمغقعلمسؾكماظػـــراشموٌــو

مراءــــــــذعمشورةمومـــاظشمؾـــــتشؿم

وبينمماٌؾؽمسؾدميربمسـقػيمدسقةماظرضقوتمضقسمابـموؼدسق

مايلنيموضؿؾقا،ممايراممواظؾقًماٌدؼـيمادؿؾوحقاماظذؼـمأعقي

                                                           

 .311الشعر والشعراء ص  1))
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م:مصقؼقلمطربالءمؼب

مموٌوماظػراشمسؾكملــغقعمػـــطق

مقاءــذعمورةـــشمومــــاظشمؾــــــتشؿم

ممديـــوتؾمبـقفمسـمخــاظشقمتذػؾ

م(1)ذراءــاظعميـــاظعؼقؾمبراػومـــــسم

ممزورــــعميـــــأعقملــــبـمؿـــــسـؽمأغو

مداءـــــاألسملــــغػلمؼبمؿـــــــوأغؿم

مملــــأوجعؿـمضدمػـبوظطمكـضؿؾمإن

م(2)وءــذػمؿـــضؿؾؿمظؽـمؿــعـؽمطونم

 
 :  املسدئٛ - ِـ

مدعوءمؼرقموالماظػنتمؼبمؼدهمؼغؿسمأنمؼردمالمدقودلمحزب"

م.(3)"مأخرموتصقؼىمصرؼؼمبؿكطؽيمضبؽؿموالمبؾمحزب

مآثرواماظصقوبيمعـمعبوسيإظبممايزبمػذامغشلةموترجعمممممممم

مأعرمصوسؿزظقامصقفماظـوسمدخؾمصقؿومؼدخؾقامأنموطرػقاماظعزظي

مواسؿزظقامسـؿون ممسؾلمبقعيم، مذلنمؼبماًقضمسـمواعؿـعقا،

موجؾ)مهللمذلغفؿمؼبمايؽؿموأرجلواماٌؿـوزسني مسز م، مظذظؽ(

ممبوٌرجؽيمزلقا مموضوصمأبلمبـمدعدموعـفؿ، مبـماهللموسؾد،

                                                           

 البري : الخالخٌل , وقد كنى بذلك عما ٌصٌبهن من فزع شدٌد. 1))
 الطف : من ضواحً الكوفة حٌث كربالء التً قتل فٌها الحسٌن.( 4)
 .431فجر اإلسالم ص( 3)
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م.م(1)بؽرةموأبقمايصنيمبـموسؿران،مسؿر

موـىمتؿعدمملمألغفو،ممغشلتفومأصؾمؼبمدؾقؿيماظػؽرةموػذهممممممم

مماٌؿـوزسنيماظصقوبيمسؾكمايؽؿ مذظؽمبعدمتطقرػومظؽـ،

ممؼقصػمبفمٌـمرعـًومبوإلرجوءمايؽؿمصورمحؿكمأصلدػو مبؾ،

م.م(2)اظدؼـمسـمخروجومتطقرػومغفوؼيمطوغً

مسؼقدةمأصقلمذرحمؼبمؼؼقلماظذيمضطـيمثوبًمذعرائفؿموعـ

م:م(3)اٌرجؽي

مموــدرلتـمإنملظمصودؿؿعلمدــػـمؼو

مداــــأحمفــبمغشركمؿــظماهللمدـــغعؾمأنم

مميــعشؾفمًــطوغمإذاماألعقرمغرجل

مداــــسـمأومحورمصقؿـماظؼقلموغصدقم

ممالممطؾفؿــاإلدمكـسؾمقنــاٌلؾؿ

مضددامدؼـفؿمؼبمادؿقوامقنواٌشرطم

ممداـأحمغــــــبوظموــــذغؾمأنمأريموال

ماظصؿدامواوحدمعومإذامذرطوماظـوسمعـم

مموـــبـمؼرادمأنمإالمدمـــاظمغلػؽمال

                                                           

, ومذكرة الفرق / حسٌن السٌد  15,  12ص  4راجع الفتنة الكبرى ج 1))
 .13متولً ص

وراجع الملل والنحل  11,  13مذكرة الفرق حسٌن السٌد متولً ص 4))
 .131ص 1للشهرستانً ج

وما بعدها ,  27ص  13, وفٌه ترجمة للشاعر ج 51ص 13األغانً ج 3))
 .131ص  4عراء جالشعر والش –أٌضا  –وانظر فً ترجمته 
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مجدداموحداموـررؼؼموءــــــاظدعمؽـــــدػم

ممفــظمننـــصماظدغقومؼبماهللمؼؿؼمعـ

مداــــوشمايلوبموصكمإذاماظؿؼلمرـــأجم

ممفـظمســـصؾقمأعرمعـماهللمضضكموعو

مرذدامذلءمؼؽـمـــعمضــــؼؼموـــوعمردم

ممفـــعؼوظؿملــصمزبطماًقارجمطؾ

مداـــــواجؿفمولــــــضموــــصقؿمدــــتعؾموظقم

مموــــــصنغفؿمونـــــوسـؿملـــسؾموأعو

مداــسؾمدــعمبوهللموــــرطـؼشمملمدانـــــــسؾم

ممداــــــذفمدـوضمذغىمبقـفؿوموطون

مداــــــذفمعوماهللمــــــوبعقموـــاظعصمؼـــذم

مموـــــبلعقفؿموسـؿونمسؾلمزىـــصب

مورداميــــــآؼمؼـــــحبمأدريمًـــــــوظقلم

ممبفمرانـــــــضبضموذاـــعمؿــؼعؾماهلل

مرداــــــعـػماهللمكــــــدقؾؼمدــــــسؾموطؾم
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 بْ ٔتأثسِا الػعس يف الطٗاضٗٛ األحداخ أثس
ماألوٕٙ العصس يف

مصقفومطـرتموئرةثماألعقيمحقوةماظعصرمؼبماظلقودقيمايقوةمطوغً

موتؾؽماألحزابمػذهمبنيموطونماألحزابمصقفومتعددتوماظػرق

مدوًراماظعصؾقوتمظعؾًمحودةموصراسوتمذدؼدةمخالصوتماظػرق

م.مإذطوئفومؼبمطؾرًلا

ماظصوخؾيمايقوةمػذهمسـمبـفقةماظشعرمؼظؾمأنمميؽـمصفؾ

م؟ماٌؿضوربيماألحقالماٌؿقوربيمواألحزابماظغوظؾيمواظعصؾقي

موتؼقؼف،مايزبقيم،متؾعـفمواىدلماًصقعيمربقىماظعربلمواظشعر

م(1)؟ماظػرضيمذقورنيموتقحقفمايروب

ماظـوئرةمايقوةمػذهمسـممبعزلماظشعرمؼؽـمملماظقاضعمؼبممممممم

ماظشعرمطونمصؼد،ممآخرمجوغىمعـمبفومجوغىموتلثرمعـمصقفومأثرمبؾ

،ممتصورسًماظيتماألحزابموظلونماذؿعؾًماظيتماظػنتموضقد

مؼـؿصرونماظذؼـموخطؾوؤػومذعراؤػومروئػيمأومصرضيمظؽؾموطون

مواألحزابماظطقائػمعـمألسدائفوموؼؽقؾقن،ممسـفوموؼداصعقنمشلو

.ماظػوحشيماٌـوظىماٌرماشلفوءماألخرى
م

م(2)

ماظيتماألدؾقيمأضقىمعـمدالًحومطونم–ماظعصرمػذامؼبم–مصوظشعر

                                                           

دار الكتاب العربً  21ج 111تارٌخ األدب العربً د/ أحمد حسن الزٌات ص( 1)
 م.1172هـ ,  1312بٌروت لبنان سنة 

انظر المقاٌٌس البالغٌة عند الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن د/ فوزي السٌد عبد  4))
 ط دار المعارف. 34ربه ص 
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ممخصقعفمصرؼؼمطؾمبفومؼقاجف ماظؼقلمصـمأنمؼدرطقنمصفؿ،

معومعـماظؼؾقبمسؾكمواظؿلثرل معؾودئفؿمسـمبفمؼعؾـقنمأػؿ

م.(1)ماظعصرمػذامؼبموطـرتمتعددتماظيتموأػداصفؿ

ممبفومتلثرماظـوئرةمايقوةمػذهمؼبماظشعرمأثرموطؿو مطونمصؼد،

تلثرلمموصراعمحروبمعـمبقـفوماذؿفرموٌو،مماإلدالعقيمظألحزاب

ماظشعراء متؼرؼى مسؾك ماألعقؼقن مسؿؾ مصؼد م، مؼبمغفضؿف مضقي

معـماألعقيموحدهمايزبمذعراءمبؾغمحؿكماظعطوءموأجزظقا

ممبشعرػؿماإلٌوممععفمؼعصىمحًداماظؽـرة مربووظي، مأحصوءمأو

مم.(2)سددػؿ

ماظؿػماألعقؼنيمحقلماظشعراءمعـمطؾرلمسددماظؿػموطؿومممممم

مواظشقعيماًقارجمعـمخصقعفؿمحقلمبوظؼؾقؾمظقسمسدد

موذكصقيمتورةمحزبقيماظشعراءمبنيماظصراسوتموطوغًمواظزبرلؼني

ممازدػورهمسؾكمودوسدماظشعرمجذوةمأذطكمممومأخرىمتورة

ممغؼقلمأنماٌؾوظغيمضؾقؾمعـموظقس ماظذيماظلقودلماظشعرمإن:

مسصرمؼبماظشعريماظـؿوجمأطـرمطونماألحزابمػذهمصؾؽمؼبمدار

م.(3)مأعقيمبين

 
                                                           

 .31ن : التبٌٌن ص المقاٌٌس البالغة عدد الجاحظ فً البٌا( 1)
 انظر اتجاهات الشعر فً العصر األموي. 4))
 اتجاهات الشعر فً العصر األموي  3))
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 أضئمٛ الفصن األٔه
م:ماطؿىمعذطراتمزبؿصرةمصقؿومؼلتلم:م1س

 سـف(.سـؿونمبـمسػونم)رضلماهللمدقدغوماظػؿـيمؼبمسفدم .أم

م .بم معؼؿؾ مبعد ماظصقوبي ماهللمعقضػ م)رضل مسـؿون دقدغو

 .سـف(

 حربماألعقؼنيم. .جم

محربماظشقعيم. .دم

م:مهدثمبوخؿصورمسـمغشلةمحزبلماًقارجمواٌرجؽي.م2س

غصقىماألطدلمم،معؾقـًومصػوتفموأخالضفم،ماذطرمعومتعرصفمسـم:مم3س

موأثرمسؼدةماظؾقنمؼبمحقوتفم،موأػؿمعومسوىفمعـمصـقنمذعرؼيم.

مطم4س مؼبم: مؼبماألدبمواظشعر قػمأثرتماألحداثماظلقودقي

ماظعصرماألعقيم.

مثوغًقوم:ماظصقابمواًطلم:

مبنيماظصقابمواًطلمصقؿومؼلتلمععمتصقؼىماًطل

 ملمتؽـمعقضعيماىؿؾمأولمعقضعيمبنيماٌلؾؿنيم)مممممممم( -1

ممغػك -2 مدقدغو أبوممدقدغوسـؿونمبـمسػونم)رضلماهللمسـف(

 )مممم(يماٌـقرةمسـماٌدؼـذرم)رضلماهللمسـف(م

 طونمأبقماظعؾوسماألسؿكمأػؿمذعراءمحزبماظزبرلؼنيم)مم( -3

متـؼصفم -4 موال ماظلكوء مؼـؼصف مال ماظزبرل مبـ ماهلل مسؾد طون
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 (مممممممممم)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظشفوسيمؼبمادبوذماظؼرار

مضوئؾمػذاماظؾقًمم: -5

موريمععووؼيماًؾقػيمالممنمممممممممممممممممممم

مؼزؼدمصننمؼفؾؽمصلوئـوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م)ممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقمغصقىماألطدل

مممم معـ ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل م: معؿعدد معـ ماالخؿقور م: بنيمثوظـًو

م.ضقاساأل

م -1 مصػنيمبنيم)سؾلموععووؼي مسؾلمورؾقم–طوغًمعقضعي م–ي

 رؾقيمواظزبرلم(

 ػـم(42م-ػـم41م-ػـمم40ضؿؾمسؾلم)رضلماهللمسـف(مدـيم) -2

م -3 م)األعقي مايزب مذوسر ماألطدل مغصقى مم–طون م–اظزبرلي

 اظشقعلم(

م -4 مععووؼي م) مسؾك مًروجفؿ مبذظؽماالدؿ م–زلكماًقارج

 سؾدماهللمبـماظزبرل(م–سؾلم

 ضوئؾمػذاماظؾقًم -5

مطىمْظؿؿمضؾؾمأنمؼرحؾماظربزؼـىمأمممممممممممممممم

موضؾمإنممتؾقـومصؿوممتؾَِّؽماظؼؾىممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ذبـقنمظقؾك(م–اظؽؿقًمبـمزؼدمم–ػقم:م)طـرلمسزةمممممممممممم
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 الفصن الجاٌ٘
 
 
 
 
 

 األوٕٙ العصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ
 

مأدبْ يف ٔأثسِا 
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 الفصن الجاٌ٘ :
 أدبْ يف األوٕٙ ٔأثسِا العصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ

 بازًشا يف دًٔزا أوٗٛ  بين عصس يف االدتىاعٗٛ احلٗاٚ لعبت
 :  وظاِسِا أِي ِٔاكي,  اآلدب٘ ٌتادْ تٕدْٗ

م.ماظعصؾقوتمإحقوءم–مأ

م.ماظزػدموذققعمواظعؾودماظزػودمطـرةم–مب

م.ماظذلفمعظوػرمبعضمعـمادؿؿؾعفماظـراءموعوم–مج

 : العصبٗات إحٗاء – أ

مبنيمأوجفمسؾلمواظصراعممودؾؿ(مسؾقفماهللمصؾل)مجوءماظردقل

ممبقـفوماٌشؿعؾيمياظعصؾقمصؿقؾمصودؿؾماظعربقيماظؼؾوئؾ موأصؾح،

مأعقيمبينإظبممآلمحنيماألعرموظؽـمإخقاًغوماهللمبـعؿيماظـوس

،ممعـفومأدوسمسؾكمعؾؽفؿموبـقا،ممعؽؿـفومعـماظعصؾقيمػذهمبعـقا

ماظقؿـقيمؼؾوئؾاظمادؿؿوظيمسؾكمدػقونمأبلمبـمععووؼيمسؿؾمصؼد

ممسؾقفومظقعؿؿد ،ممعؾؽفمتـؾقًمؼبماظشوممغزارؼيمبعضموسؾك،

مبفومادؿظفرماظيتماظقؿـقيماظؼؾوئؾمأوظبمطؾىمضؾقؾيموطوغً

ممععووؼي معقلقنمعـفومصؿزوجمبفومصؾؿفمتقثقؼمسؾكمسؿؾموضد،

مصؼد،ممبعدهمعـمؼدزؼموآزروا،ممصـوصروهمؼزؼدمابـفمأممجبدلمبـً

ماظـؼقضمسؾكماظعراقمأػؾموطونم،مظألعقؼنيماظشوممأػؾمتصعى
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ممًصقعفؿمعؿعصؾني مأوماٌضرؼنيماظعراقمأػؾموضػمصؼد،

مسؾلماإلعوممععمصقوربقام،مأعقيمبينمخصقممغصرةمؼبماظؼقلني

مسـفماهللمرضل) مم(1)بعدهمعـماظزبرلمابـمععمثؿ( مسؾدمثورمصؾؿو،

مضؾوئؾمزوػرتفمععووؼيمبـمؼزؼدمسفدمؼبممبؽيماظزبرلمبـماهلل

معروانمجوءمثؿ،ممأخقاظفمألغفؿمطؾىمضؾوئؾمزؼدؼموزوػرتمضقس

مابـمععمصراسفمؼبماظؼقلقيمسؾلمبوظؽؾؾقيمصودؿعونمايؽؿمبـ

م.م(2)راػطمعرجمؼبمسؾقفمحؿكماغؿصرماظزبرل

مخطرًلامدوًراماإلضؾقؿمسصؾقيمظعؾًماظؼؾؾقيماظعصؾقيموجبوغىمممممممممم

مماظصراسوتمتؾؽمؼب مماألعقؼنيمؼـوصرونماظشوممصلػؾ، موأػؾ،

ممخصقعفؿمؼـوصرونمراقاظع موأػؾ، مابـمؼـوصرونمايفوزم

مماظزبرل مماظعداءماظؽقصيمأػؾمؼـوصؾقنماظؾصرةموأػؾ، محؿك،

موذاك،ممضؾؾلمصراعمصفذا،ممضؾؾقِّومدبطقطومخططًمغػلفوماظؽقصي

مم(3)إضؾقؿلمصراع ماظؼقطوغقنيمسؾكمظؾعدغوغقنيماظؿعصىموؼب،

                                                           

وما بعدها , والتطور  251انظر أدب السٌاسة فً العصر األموي ص( 1)
 .13,  14ص  4وما بعدها , والهجاء والهجاؤن ج 111والتجدٌد ص 

 . 251أدب السٌاسة فً العصر األموي ص  4))
وما بعدها , والتطور  311انظر تارٌخ الشعر السٌاسً د/ أحمد الشاٌب ص  3))

 .111والتجدٌد د/ شوقً ضٌف ص 
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م.(1)حؾونمبـمضبقكمميدحمخزمييمبـمأددمبينمعـمرجؾمؼؼقل

ممطؾفؿمــــاظقؿوغقماهللمؾـــجعمأال

مونـحقمبـمضبقك،مماظػؿقونمظػؿكمصدىم

مميـــقسصؾمــــعمؼبمؼـــسرؼموظقال

مونـــسدغمبـمدـععمــــعموـــوأظػمًـــظؼؾم

مملــبعشرتمىـتطمملمغػللموظؽـ

مضقطونموءــــــبلبـمغػللمفـــظمًـــوروبم

مطونمصقؿومأثرمأعقيمبـقمقوػوأحماظيتماظعصؾقيمشلذهمطونموظؼدمممممم

مضؾم(2)رواجمعـمظألدب مسـ مؼذب مذوسر مطؾ مطون مصؼد ؿفمؾق،

مسـفو ماظدصوع مؼب مموؼلؿؿقً ،ممأذبودمعـمظدؼفوممبوموؼػؿكر،

مماظؼؾوئؾمبنيمذلغفومعـموؼعؾل متؿعصىمذظؽمدؾقؾمؼبموػل،

م.محقظفموتؾؿػ،مموتـصره،مظف

 :  الصِد ٔغٕٗع ٔالعباد ٔالٍطاك الصِاد كجسٚ – ب

مزخرماظعصرمأنمذؽمالممممم ماظصقوبيمعـمطؾرلمبعددماألعقي

،مواظقرعمواظؿؼكماظزػدمؼبماٌـؾمأسظؿمضربقاماظذؼـمواظؿوبعني

ماظعصرمواضعمسؾقفومؼـعؽسماظيتماٌرآةمػقم–مغعؾؿمطؿوم–مواألدب

ممواظؾقؽي مؼبماظدؼـقيماظـؼوصيمأثرمؼؿفوػؾمأنمظؾوحٌمميؽـموال،

                                                           

 .41ص  1ضً اإلسالم ج 1))
ط الهٌئة المصرٌة  43انظر األدب األموي د/ إبراهٌم علً أبو الخشب ص ( 4)

 العامة للكتاب.
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ماألعقي.مماظعصرمأدب

مماظعراقمإضؾقؿماظزػودمبفمالءمصقفمغؾؿؼلمقؿإضؾموأطدلمممممم مصؼد،

معـذماظـوزحنيمبيوقظؾصمطون مأثرمظػؿقفماألوظبماظؾقظوتمإظقف

م.م(1)اظـلؽمعـماظؾقنمػذامإذوسيمؼبمطؾرل

م

ماظصقوبيمعـمواصرمبعددمرؾؼوتفمؼبمدعدمابـموؼطوظعـومممممم

معدنمعـموشرلػؿومواظؽقصيمبوظؾصرةمغزظقامواظذؼـمواظؿوبعني

مٌعًماظذؼـماٌشوػرلماظزػودمعـمبعددموؼذطرغوم،ماظعراق

مم(2)اظؾصريماألعقيمطويلـماظعصرمؼبمأزلوؤػؿ مبـموسؾؼؿي،

مم(3)ضقس مم(4)درلؼـموابـ، ماظؽقصيمزاػدمخـقؿمبـمواظربقع،

م.(6)موشرلػؿ،مم(5)األطدل

مورمبو مذققعمؼبمأثرماظعراقمإضؾقؿمؼبمايروبمظؽـرةمطونم

معـمأغػلفؿمسؾكمخشقيمػنتاظمسـماغصرصقامضقًعوموطلنماظزػد

مذظؽإظبمماغصرفمطؿو،ممواظعؾودةماظـلؽإظبمماإلثؿمؼبماظؿقرط

مماألعقؼنيمسؾكماالغؿصورمؼلؿطقعقامملمممـمطـرلون مصذلطقػؿ،

                                                           

 . 371العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف ص  1))
 وما بعدها. 151ص  7كبرى البن سعد جالطبقات ال( 4)
 .31ص  1المرجع السابق ج 3))
 وما بعدها. 113ص  7المرجع السابق ج 2))
 وما بعدها. 134ص  1المرجع السابق ج 5))
وما بعدها إلى ص  5ص 7وما بعدها وج 5ص 1انظر طبقات ابن سعد ج 1))

275. 
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م.(1)"ممؼؿعؾدونموعضقامودؼـوػؿ

ماظزػودمعـمخؾًماألخرىماألعصورمأنمذظؽمععـكموظقسمممممم

ممبؽوتمبؾمراتوبعشمرؾؼوتفمؼبمؼطوظعـومدعدمابـمصننمواظـلوك

مطوٌدؼـيماألخرىمبوألعصورمغزظقاماظذؼـمواظؿوبعنيماظصقوبي

مأودعمطوغًماظزػدمحرطيموظؽـ،مم(2)مإخلم0م0م0موعصر،مموعؽي

م.ماظعراقمإضؾقؿمؼبموأذفر

مؼبمشرةؿوعـمضقؼيمطوغًمواظزػدماظؿؼكمروحمصننماألعرمطونموأؼو

مؾودواظعماظزػودمػمالءمعقاسظمتذلكمأنمورؾقعل،ماألعقيمماظعصر

إظبممطبؿؾػقنمطوغقاماظذؼـماظشعراءمغػقسمؼبمسؿقؼومأثًرا

مإالمذوسًرامودمتؽودمالموأغً"ممأحقاشلؿموؼشوػدون،ممذبوظلفؿ

موضعًػومضقةمطبؿؾػمحبظمايقوةمػذهمعـمذعرهمؼبمأخذموضد

مأنمغعرفمأنماظطرؼػمعـموظعؾ،مبوإلدالمموصؾؿفمغػلقؿفمحلى

مبويؿدمأراجقزمـعمؼـشهمعومبعضمؼلؿفؾمأنمرأىماظرُّجوزمبعض

مواظؾؽوءماألراللمسؾكماظؼدؼؿماظقضقفمعـمبدالماهللمسؾكمواظــوء

مماظدؼورمسؾك متلثرماظشعرمأنمسؾكمواضقيمدالظيمؼدلممموم(3)"

م.ماظعصرمػذامؼبمذوسًماظيتماظزػدمبروح

                                                           

 .371العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف ص 1))
 543وما بعدها وص 223وما بعدها وص  5ص 5ابن سعد جانظر طبقات ( 4)

وما  332وما بعدها وص  315ص  7وما بعدها وج 521وما بعدها , ص 
 بعدها.

 . 71,  11انظر التطور والتجدٌد د/ شوقً ضٌف ص 3))
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معـ،ممذعرائفؿمعـمطـرلمذعرمؼبماظزػدمػذامروحمبدتموضد

م:مأذؼؾيمبـمسروةمذظؽ

ممخؾؼلمعـماإلدرافموعومسؿؾًمظؼد

مؼلتقينمدقفمرزضلمػقماظذيمأنم

ممفـــــتطؾؾملــــــفمصقعـقـــــإظقمكــــأدع

مؼعـقينمالملـأتوغمدتـــــضعمقــــــوظم

م:مماظدؤظلماألدقدمأبلموضقل

ممحوجيمايقائٍمعـمًــرؾؾموإذا

موالـاألسؿمــــوأحلمفـــاإلظمودعـــصم

ممدرةــــــبؼمأرادموــــعمؽـــــصؾقعطقـ

مصعوالمأرادموــٌمػـــــاظؾطقمقــــــصفم

ممؿــبطالبفمـــــتؽموالمودـاظعؾمودع

مماالــــدمودـــــظؾعؾمعـــتضعضمشلًفوم

ممؿــوأعقرػمؿـــوذلغفمودـــــاظعؾمإن

مقاالــــاألحمىــــؼؼؾمفــــاإلظمدـــــبقم

م:ماظدلبريمدوبؼموضقل

مموـــنؿعفمراثــــاٌقمظذويموــــأعقاظـ

مغؾـقفومرـاظدػمًرابموــــودورغم

ممًــسؿؾموضعدمبوظدغقومتؽؾػمواظـػس

موـــركمعومصقفــأنماظلالعيمعـفومتم
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م:موضقظف

ممؾــبورممبـزلمتؾفقمكــعؿمكــصقؿ

مضورـماألصؾمثوبًممفـــصقمؽـطلغم

مموــًدائؾمرــاظدػمتلطؾمالمعومووؿع

مخوزنمظغرلكموـاظدغقملـــصمؽـــطلغم

 :  الرتف وظاِس وَ اضتتبعْ ٔوا ساءالج – ج

ماإلدالعقيماظػؿقحمأؼوممعـذماٌلؾؿنيمسؾكماألعقالمتدصؼًممممممم

مماًطوبمبـمسؿرماظراذدماًؾقػيمسفدمؼب ماًؾقػيمسفدمثؿ،

ماألعقؼنيمأؼومماظؿدصؼمؼبموادؿؿرتمسػونمبـمسـؿونماظراذد

،مماٌػؿقحيماظؾالدمعـماظطوئؾيماألعقالمتلتقفؿمطوغًماظذؼـ

ماظروعقوتمعـماىقاريمأؼًضومتدصؼًماألعقالمػذهمععو

مموشرلػـمواظػوردقوت مماظؼصقرمبفـموسفً، ماطؿظًمطؿو،

م.م(1)اظعفؿمعـمبوظرضقؼ

ماجملؿؿعمؼبمعؽوغفؿمؼلخذوامأنماألسوجؿمػمالءموحوولممممممم

مبعضفؿموادبذ،ممعؿعددةمررًضومذظؽمدؾقؾمؼبمودؾؽقا،مماىدؼد

مبفرتفؿماظذؼـماظعربمبعضمقبضؾمسؾكمظالدؿقالءمودقؾيماظغـوء

مالمعقدقؼقيمآالتمعـمؼصوحؾفوموعوماٌؿؼـيماىدؼدةماأليون

                                                           

 .415ص  4انظر الهجاء والهجاءون فً الجاهلٌة وصدر اإلسالم ج( 1)
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م.م(1)مبـؾفومشلؿمسفد

األعقيمماظعصرمؼبماظغـوءممعللظيماظؽؿوبمبعضمتـوولموضدممممممممممم

ممواظؿفقؼؾماٌؾوظغيمعـمبشلء مايفوزمذؾوبمسؾكمووـقا،

ممصقفمواإلدرافماظؾفقمسؾكمبوظعؽقفمورعقه مظلؿوعمغؼطوعواال،

مم.(2)اٌقدقؼكمأوماظغـوء

،مطؿؾفمعـمطـرلمؼبماٌقضقعمػذامضقػمذقضلماظدطؿقرموتـوول

مظعصرموعؽيماٌدؼـيمؼبمواظغـوءماظشعر"مموػقمخوًصومطؿوًبومظفموأصرد

ماٌدؼـؿنيمسؾكمسوعيمأحؽوًعوماظؽؾرلمطوتؾـوموؼصدرمأعقيمبين

مإن:ممضؾـومإذامغؾقغمالموظعؾـو:م"ممصقؼقل(ممواٌدؼـيمعؽي)ماظؽؾرلتني

مذعرمظلؿوعماظعصرمػذامؼبمسوذقامعبقًعومواٌدؼـيمعؽيمأػؾ

مواظطربماٌقدقؼكمظلؿوعمأخرىمبعؾورةمأومصقفمواظغـوءماظغزل

مػـوكمطؾفوماظـوسمحقوةمطلمنومادؿقوظًماإلغلونإظبمم...موطبقؾ

م.(3)"موشـوءمررًبو

مإظبموطبقؾ:م"ممصقؼقلمآخرمعقضعمؼبماٌعـكمػذاموؼؽررممممممم

مصرشًماإلغلون ماظؽؾرلتونمطلمنو مظؾغـوءمايفوزمؼبماٌدؼـؿون

                                                           

وما  51موي د/ صالح الدٌن الهادي ص انظر اتجاهات الشعر فً العصر األ 1))
 بعدها.

دار المعارف , والشعر وطوابعه  11ط  131انظر العصر اإلسالمً ص  4))
 3ط 53دار المعارف, والفن ومذاهبه ص  4ط 52الشعبٌة على مر العصور ص 

 دار المعارف.
 .52الشعر وطوابعه الشعبٌة على مر العصور ص  3))
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ممواٌغـقوتماٌغـنيإظبممصقفؿومطبؿؾػقنمصوظـوس ماظـلوكمحؿك،

ممواظػؼفوء ممبوظغـوءمؼـعؿمالمعـمػـوكمصؾقس، مطـماظـلوءمحؿك،

مم.(1)"مذبؾلفـمؼبمظلؿوسفماألدؾوبمؼؿكذن

مؼبمرىبلخمأومبصقرةماٌعـكمػذاماظؽؾرلماظؽوتىموؼؽررمممممم

مم(2)طؿؾفمعـمطـرلةمعقاضع ماألذػونمؼبمتردقكفمؼرؼدموطلغف،

م.ماٌؼررةموايؼوئؼماظـوبؿيماألعقرمصػيموإسطوءه

مسؾكموايرصمبوظدضيمععروفمطوتؾـومأنمعـماظرشؿموسؾكممممممم

موأدرف،ماٌقضقعمػذامؼبماظؼصدموووزمصؼد،مماظعؾؿلماٌـفٍ

مإذماظؽؾرلتنيماٌدؼـؿنيمسؾكمايؽؿمؼبم–مشرلهمأدرفمطؿوم–

ممواٌقدقؼكماظغـوءمظلؿوعمؼػرشقنمصقفؿوماظـوسمجعؾ

م.(3)مواٌغـقوتماٌغـنيمذبوظسإظبممواالخؿالف

،مسؾقفمواظردمظدصعفمطؾرلمجفدإظبممضبؿوجمالمػـوماظؽوتىموإدراف

معـمذبؿؿعمػدفمؼؽقنمأنماٌلؿؾعدمعـماغفمذظؽ

مماٌغـنيموسؾكمواظذلددماظغـوءمادؿؿوعماجملؿؿعوت مالمطؿو،

مطونموإذا،مماشلدفمشلذامعومذبؿؿعمؼبماظـوسمؼعقشمأنمؼؿلتك

مؼبمعلؿققاًلمؼؽقنمؼؽودمصنغفمعومذبؿؿعمؼبمعلؿؾعًدامػذا

                                                           

 .327العصر اإلسالمً ص  1))
 .27والشعر والغناء فً المدٌنة ومكة ص  53راجع الفن ومذاهبه ص( 4)
راجع مجالس األدب والغناء فً العصر األموي د/ محمد عرفة المغربً ص  3))

 وما بعدها. 74
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موغؾقفمبردوظيمضرؼىمواظعفدمواٌدؼـيمعؽيمذبؿؿع ماإلدالم

م.(1)"ممواظغزواتماظػؿقحمأػؾموصقوبؿفماظؽرؼؿ

مأوماظؾوحٌمغػسمؼبمضبدثماظذيماالغطؾوعمأنمذؽموال

مم(2)ماظذلاجؿمطؿىمؼطوظعموػقماظؼورئ ماظؿورؼخموطؿى،

مػذامسؾكماظؽؿوبمبعضمأرؾؼفمعومععممتوعومؼؿـوصك،م(3)اٌـصػي

مالمسوعيمأحؽوممعـم–ماٌدؼـؿونمػوتونموخبوصيم–ماظعصر

ماظدؼـقي.موعؽوغؿفومتؿـودى

موظؽـفو،مماظعصرمػذامؼبمظألدبوءمذبوظسمػـوكمطوغًمظؼد،ممغعؿ

موصـمأدبمذبوظسمطوغًمبؾ"مورضصمشلقمذبوظسمتؽـممل

مرصقع مماظعدؼدةمبلشراضفمظؾشعرمتعرض، ماظعربموألؼومموظألخؾور،

م)سؾقفمردقلموألخؾور ممواظلالم(ماظصالةماإلدالم موظؿورؼخ،

مدضيمؼبموصـقغفماألدبمذبوالتمعـمذظؽموشرلماٌوضني

م.(4)"ممرصقعموذوق،موإععون

                                                           

 .41مجالس األدب والغناء فً العصر األموي د/ محمد عرفة المغربً ص 1))
 وما بعدها. 223وما بعدها وص  5ص 5راجع طبقات ابن سعد ج( 4)
راجع تارٌخ هذه الفترة فً تارٌخ الطبري , وابن األثٌر , والبداٌة والنهاٌة  3))

 البن كثٌر.
وانظر المقاٌٌس البالغٌة  33مجالس األدب والغناء فً العصر األموي ص ( 2)

 .33عند الجاحظ فً البٌان والتبٌٌن ص 
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موطون،ممربدودةمرؾؼيمؼبمربصقرؼـمصؽوغومواظغـوءماظؾفقمأعومممممم

مؼلخذوامأنمحووظقاماظذؼـماٌقاظلمعـمواٌغـقوتماٌغـنيمأطـر

موشرل،مماأليونمػذهمررؼؼمسـماىدؼدماجملؿؿعمؼبمعؽوغفؿ

ممىلمضدماٌقاظلمػمالءمبعضمؼؽقنمأنمعلؿؾعد ماظغـوءإظب

م.مبفومؼؿعقشمطقدقؾي

مصوحىمذطرػؿماظذؼـمواٌغـقوتماٌغـنيمطـرةموسؾكممممممم

ممل،مم(1)"مأعقيمبينمظعصرمموعؽيمدؼـياٌمؼبمواظغـوءماظشعرمطؿوب

مبـمعوظؽمػقماألصؾمسربلمواحدمعغـمدقىمبقـفؿمعـمند

ممموماظلؿحمأبل ،مماظعربمصـعيمؼؽـمملماظغـوءمأنمسؾكمؼدلم

مماألسوجؿ.مصـعيموإمنومطون

مماظغـوءمصـعيمسـمأسرضقامضدماظعربمطونموإذاممممم مأطودمصلغو،

مضدم–مواظزػودمواظعؾودمءاظػؼفومدقؿوموالم–معـفؿمطـرًلامبلنمأجزم

مبوظصقرةمؼؽـمملماألعرموأن،ممبفماالذؿغولمأومزلوسفمسـمأسرضقا

م.ماظؽؿوبمبعضمػقشلوماظيت

م

م

                                                           

وما بعدها  57ص  راجع الشعر والغناء فً المدٌنة ومكة لعصر بنً أمٌة( 1)
 وما بعدها. 151وص 
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 اضئمٛ الفصن الجاٌ٘
 أٔال : األضئمٛ املكالٗٛ :

:مطونمإلحقوءماظعصؾقوتمدورمطؾرلمؼبمتقجقفماألدبمواظشعرمؼبماظعصرمم1س

ماألعقيم،مهدثمسـمذظؽمتػصقاًلم.

معمثًرامؼبماظشعرمؼبمطقػمم2س طونمذققعماظزػدمووجقدماظزػودمواظعؾودم

ماظعصرماألعقيم.

أذوعمبعضماظؾوحـنيمواظـؼودماتفوعوتمألػؾمعؽيمواٌدؼـيمؼبماظعصرمم3س

مجملوظسماظؾفقمواظغـوء،مطقػمتردمسؾكمذظؽم؟مبلنمذؾوبفؿمتػرغاألعقيم

ًٗا : الصٕاب ٔاخلطأ  :  متثاٌ معع مؼلتل مصقؿو صقؼىمبنيماظصقابمواًطل

 م:ماًطل

ماظشعرم -1 مؼب مدور مأعقي مبـق مأحقوػو ماظيت مظؾعصؾقوت مؼؽـ مل

 )مممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواألدبم

 طونمإضؾقؿماظعراقمأطـرماألضوظقؿمذققًسومبوظزػودمواظـلوكم)مممممم(م -2

 ضوئؾمػذاماظؾقًم -3

ممنؿعفوأعقاظـومظذويماٌرلاثم

مودورغومًرابماظدػـــرمغؾـقفـــوممم

م)ممممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقمأبقماألدقدماظدؤظلم

مبنيممثالًجا : االختٗاز وَ وتعدد معـ ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل :

م:ماألضقاس

منيم(اظعؾقؼم–اظزبرلؼنيمم–طونمأػؾماظشوممؼـوصرونم)األعقؼنيم-1

م
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مضوئؾمػذاماظؾقًم:-2

ممظؼدمسؾؿًموعوماإلدرافمعـمخؾؼلم

مأنماظذيمػقمرزضلمدــقفمؼلتقــــلم

مأبقماألدقدماظدؤظل(م–دوبؼماظدلبريمم–ػقم)سروةمبـمأذؼـيم

 ضقلماظشوسرم:-3

مموإذامرؾؾًمعـمايقائٍمحوجي

مصودعماإلظفموأحلـــــماألسؿـــولم

اظػكرم(مصـم–اٌدحممصـم–اظزػدممؼصـػمؼبم)صـ



79 
 

 
 
 

 الفصن الجالح
 
 

 الغصه ٔفٌٍْٕ
  يف العصس األوٕٙ 
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 الفصن الجالح
  الغصه ٔفٌٍْٕ يف العصس األوٕٙ

 إىل ثالثٛ أقطاً : -بصفٛ عاوٛ  -ٖكطي الغصه      
 الغصه العرزٙ :  - أ

مشمممممممممم مزوػق مايىمؼبملمسػقػمؼدور ؼبماظغوظىمحقلمأثر

مؼؽاظـػس موعو مودالئؾماظصؾوبيمواظشققم، مؼعوغقفماظشوسرم، وبدهمأو

ماظؾقنمعـماظغزلم ماظؾعدموايرعونموػذا مأو م، عـماظصدمواشلفر

مسـممىؼـل مؼذلصع مطؿو م، ماظغرائز موؼـرل مطبدشمايقوء مسؿو شوظًؾو

ماظؿطؾعوتم مسـ ماإلصصوح مأو م، ماىلدؼي ماٌرأة معػوتـ ولقد

مم.اىـلقيمسبقػو

 :الغصه الصسٖح  -ب      

ممممممممممممم مبعضماظؽؿوب موؼعؿؿدموؼلؿقف م، ماٌؽشقف مأو اٌوجـ

مواظؾفػيم م، ماٌرأة معػوتـ متصقؼر مسؾك ماظغوظى مؼب ماظؾقن ػذا

مػوئؿيممبعشقضفومم مأومحؿكمتصقؼرػو م، ماظـقؾمعـفو م،مورمبو سبقػو

ـّبعضمعـمّذميسؾكمسبقمعومصقرمسؿرمبـمأبلمربقع مؾىمبف

 الغصه التكمٗدٙ : -ج     

ماظصـوسلممممم مبعضماظؽؿوبماظغزل ماظغزلمؼبمم(1)ؼلؿقف موػذا ،

وطوبدمماظغوظىمالمؼصدرمسـموربيمذعقرؼيمصودضيمسوذفوماظشوسر

ماظؼدرةمآ مإزفور مأورشؾي مسـمحسمتؼؾقديم، مؼصدر مإمنو م، العفو

                                                           

)سلسلة فنون األدب  37صـ  1انظر الغزل للدكتور محمد سامً الدهان جــ( 1)
 م( .1131العربً ط دار المعارف سنة 
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مغوذاسؾكمذبور مؼؽقن مأو م، ماظػـ مأػؾ مبـؿطممًؽوة ماالظؿزام سـ

اظؼصقدةماظؼدمييماظيتمطونماظشوسرمضبرصمسؾكمبدئفومبوظغزلم،م

ماظقضقفمسؾكماظطؾؾ مطونممأو مورمبو مواظدعـم، ماظدؼور مبؽوء مأو ،

طؾػمذعراءمػذاماظؾقنمعـماظغزلمبوظػـماظشعريمواإلجودةمصقفم

م.مم(1)غفومسػيظذةم،مأومبوظعػيمألمطؾػفؿمبوظؾذةمألغفومأذدمعـ

مصـقنمممم مادؿقسى ماظؼدؼؿ ماألدب مسصقر معـ مسصًرا مند ومل

ماظغزلمعـؾؿومادؿقسؾفوماظعصرماألعقيم.

 عرزٙ :ٔقفٛ وع الغصه ال    

مسؾق متـطقي موعو ماظعذري ماظغزل مععوغل مأن معشوسرموعع معـ ف

عـمرؾقعيماظـػسماظؾشرؼيمصننمػذامماًءوسقارػمتؽودمتؽقنمجز

مظفمزلوتفموخصوئصفمؼبم مذعرًؼو مصـًو موترسرعموصور اظغزلمضدممنو

ماظلقودقيم ماظظروف مدوسدت مصؼد م، ماألعقي ماظعصر رحوب

معـماظغزلم.مدػورمػذاماظؾقنزجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمسؾكماواال

مرشؾيم صؼدمأشدقمخؾػوءمبينمأعقيماألعقالمسؾكمذؾوبمايفوز

متطقرتمايقوةم مطؿو ؼبمإشلوئفؿمسـمذؽقنماظلقوديموايؽؿم،

ماظـراءم مػذا مغؿقفي مواضًقو متطقًرا ماظعصر مؼبمػذا االجؿؿوسقي

ماظـوسم مصؿققلمأطـر م، وتدصؼماألعقالمسؾكمخزائـمبينمأعقي

مإظب ماًقوم مودؽـك ماظؾداوة محقوة مودؽـكمعـ مايضر محقوة

                                                           

 ط دار المعارف . 17صــ 4انظر حدٌث األربعاء لطه حسٌن جـ ( 1)
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ماألعؿم مأبـوء معـ مبوألجـوسماألخرى ماظعرب مواخؿؾط م، اٌدن

م مصوعؿزجًماظـؼوصوتم، م، بعضمسوداتموتؼوظقدممبدأتاٌػؿقحي

مػذهماألعؿمتدبمؼبماجملؿؿعماظعربلم.

مواحؿػوز م، ماظـؾقة مسصر معـ ماظعصر ماظـوسمؼبمػذا مضرب ممظؽـ

ماأ ماظعربقي موذقؿفؿ موتؼوظقدػؿ مبعوداتفؿ ماظـوس مضدمألطـر صقؾي

م،ممإظبذؽؾم مواًالسي موبنيماجملقن مبقـفؿ محوجًرا مطؾرل حد

،موجعؾمتؼؾؾمػذاماجملؿؿعمظؾغزلماٌؽشقفمعقضقعمأخذمورٍد

مشلذام مميؽـ ماظذي ماظػـ مذظؽ مػق ماظعذري ماظغزل صؽون

مواجملؿؿعمأنمؼؿؾؼوهمبوظؼؾقلمواالدؿقلونمبدونمأنمصبدمحرًج

ماظضقابؼبماإل موسقارػفمؼبمضقء طمواظؼقؿمصصوحمسـمعشوسره

ماظؾقنمعـم ماظيتمتشؽؾمػذا م محؿكم م، رأؼـومماظغزلمؼبمرحوبفو

بعضماظزػودمواظـلوكمؼدرجقنمؼبمسددمذعراءمػذاماظغزلمعـم

مبـمأذؼـيمأ ماىشؿلموسروة ماظرغبـمبـمأبلمسؿور عـولمسؾد

م.مم(1)وسؾقدماهللمبـمسؾدماهللمبـمسؿؾي

مععؿرمممم مبـ ماهلل مسؾد مبـ معبقؾ ماظؾقن مػذا مذعراء مأبرز وعـ

اظعذريماٌعروفمجبؿقؾمبـقـيم،موسؾكماظرشؿمعـمطـرماألخؾورم

واظرواؼوتماظيتمتؿعؾؼمحبقوتفموضصيمحؾفمظؾـقـيمواخؿالفمػذهم

                                                           

 ط دار المعارف سنة 314( انظر العصر اإلسالمً در شوقً ضٌف صـ 1)
 م 1131
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اظرواؼوتموتضوربفومأحقوًغومصننمضصؿفمتؿؾكصمؼبمأغفمأحىمصؿوةم

م مبـً مبـقـي موػل مسؿقعؿف مأبـوء معـ مبـ مربقعيمحؾل مبـ حـ

م، مصغرًلماظعذري مشالًعو مؼزال معو موػق متزالمأحؾفو معو موػل م، ا

م:م(1)جقؼرةمملمتدركمبعدم،موؼبمذظؽمؼؼقلم

م

ممزلــسؾؼًماشلقىمعـفوموظقدامصؾؿمؼ

مكمحؾفوموؼزؼدـقممؼـؿــكماظقـــإظم

مموــورموسدػــريمبوغؿظــًمسؿـوأصـق

مجدؼدمقًمصقفوماظدػرموػـوأبؾقم

م

وتغزلمعبقؾمبـقـيمصلورمذعرهمؼبماظؼؾقؾيمواظـوسم،مصؾؿوممممممممممممم

مألنمسودتفؿمجو م، موضـمسؾقفمبفو مردهمخوئؾو معـمأبقفو ءمظقطؾؾفو

طوغًمتؼضلمبلالمؼزوجقامبـوتفؿمعـمتغزلمبفـمحؿكمالمؼؾقؼفؿم

ؼوهمدذلاميوشلوم،مصرصضمواظدػومإغفؿمزوجقػومإسورػوم،موؼؼولم:م

مرجالم مم-خرمعـمبينمسذرةمآأنمؼزوجفومعبقالموزوجفو م-أؼًضو

ممممممؼؼقلممغؾقفمبينماألدقدم،موؼبمذظؽمؼؼولمظف

م:مم(2)ؾقعبمممممم

ممكـــظؼدمصرحماظقاذقنمأنمصرعًمحؾؾ

مؾـىماظؾكــومجوغـــدتمظــــيمأومأبـــــبـقـم

                                                           

 .1111دار بٌروت سنة  13,  11صـ ( 1)
 وما بعدها. 5, وانظر مقدمة دٌوانه صــ  31دٌوانه صـ (  4)
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م

ملــــــؾموإغـــــومعبقـــالمؼـــؼؼقظقنمعف

م

مؾـــمعفـــيمعــــمبـقـــــؿمعوظلمســـــألضلم

ممفـــــونمأواغـــقممطــؾماظقــــأحؾؿوم،مصؼؾ

مصؼؾؾماظققممأوسدتمبوظؼؿؾكم؟مـأممأخشم

مميــــومزعقـــــالمغؾقفـــجفماقـــدمأغؽقـظؼ

م(1)متمذقيمخدلايمرّلماظؽشحمذـظطقػم

م(1)

مميـــــومبـؿقؿـــــومدوسقــــدمرأؼــــؿمضــوط

مؾــػموالمرجــدمبؽــــؿمؼعؿـــــرمظـــــآلخم

مموـــــونمبقــــــذيمطــــإذامعومتراجعـوماظ

مؾـيمبوظؽقـــسقينمبـقـجرىماظدععمعـمم

مموــــومرؾؾؿفـــلمعـــلمععــوظقمترطًمسؼؾ

ملـوتمعـمسؼؾــــومصـــومٌــــمرالبقفـوظؽم

مموـذيمبفـصقووؼحمغػللمحلىمغػللماظ

ملـــفمأػؾـــىمبــــحمأػؾلمعومأصقــوؼووؼم

وضدمحوزمذعرمعبقؾمثـوءماظـؼودموأدرمضؾقبماظعشوقم،مومموممممم

مضقظفم:ادؿفودهماظـؼودم

ممذيــيمبوظـــــمبـقــــوإغلمألرضكمع

                                                           

 الشوى : المراد به هنا األطراف , الخدل : الممتلئ.( 1)
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م(1)ظقمأبصرهماظقاذلمظؼرتمبالبؾفم

م(1)بالبؾف

م

مكــعم،موبوٌــــــــدؿطقأبالم،موبلنمالم

م

مؾماٌرجقمضدمخوبمأعؾفــوبوألعم

مملـضؼقلمتــوبوظـظرةماظعفؾكموبوي

مفـــلموأوائؾــــــرهمالمغؾؿؼـــــأواخم

مةوظؼؾقؾم،موظقمطونمغظراظذيمؼؼـعمبوضوظقامػذامػقماحملىم

،مأوموسًدامممطقالم،مأومأعالمعؾدًدامالمػذاممئاًلازموخورػيم،مأومرقًػ

ماظذيمؼؼقلمم:

ممؾـــؾمبـوئــوظلًمبراضمعـمخؾق

مؾــــــكمظفمبؼؾقـــــــؾموالمأرضـــضؾقم

م.(2)وظقسمبعوذؼممكءألنمػذامطالممعؽوصممممم

سؾقدماهللمإظبمطـرلم،مموبعـًمسوئشيمبـًمرؾقيمبـممممممممممممممممممم

متؼقلمؼبم ماظذيمؼدسقكمإظبمعو صؼوظًمظفم:ؼوبـمأبلمعبعيمعو

مذؽًم موظق متصػمعـمايلـمواىؿولم؟ موظقلًمسؾكمعو سزة

صرصًمذظؽمإظبمعـمػقمأوظبمبفمعـفومأغومأومعـؾلم،مصلغومأذرفم

                                                           

 قرت بالبله : هدأت وساوسه وسكنت .( 1)
بً , واتجاهات النقد األدبً العر 414,  411انظر الموشح للمرزبانً صـ ( 4)

, والبٌت لكثٌر 117بً ألستاذنا الدكتور المرحوم / محمد السعدي فرهود صـ العر
 عزة.
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عـمسزةموأوصؾم،موطوغًمسوئشيمضدمأرادتمأنمدبؿدلمعدىمحؾفم

م:مم(1)وم،مصؼولمطـرلظعزةمومتلؽفمبفومدونمدقاػ

م

موـــيمأنمتزؼؾــــرادتمخؾأومـــإذامع

م

م(2)ومايوجؾقيمأولـــــوموضؾــــأبقـم

ممؽمسرصومإنمأردتموصوظـوــــدـقظق

ميمأوصؾــؽمايوجؾقــوسبـمظؿؾم

ممفـــوعمدراطــــؾمالمؼلؿطـــومعفـــشل

ملمايىمعومتؿققلـيمصــــودوبؼم

ؼدمزلقؿينمظؽمخؾيموعومأغومظؽمخبؾيم،مصؼوظًمسوئشيم:مواهللمظممممم

ردتم،مأالمضؾًمطؿومأرؼدمذظؽموإنمأوسرضًمسؾكموصؾؽموعوم

م:م(3)ضولمعبقؾ

ممؾــًمبؾورــدمرضقـؽمضـوؼؼؾـمإغ

مؾـــزالماظؾورــــعـفومصفؾمؼبماسؿم

ممفـــىمحدؼـــــــمأحـــوظؾورؾممم

موذلـضماظؾــعـماظؾغقإظبمَّمأذفكمم

مموــــوموصؾفــــيمسؾقــــربمسورضـــوظ

موزلـــــقلماشلـــــدمدبؾطفمبؼـبوىم

                                                           

 طـ دار إحٌاء العلوم بٌروت . 322الشعر والشعراء صـ ( 1)
 تزٌلنا : تفرقنا .( 4)
 طـ دار إحٌاء العلوم بٌروت . 325,  322الشعر والشعراء صـ ( 3)
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ممرــــدمتلؿـــىمبعــصلجؾؿفومؼبماي

ميمسـموصوظؽمذوشؾلـلمبـقــــحؾم

م

مدرمضالعيـــــلمطؼــونمؼبمضؾؾـظقمط

م

مؽمأومأتؿؽمردوئؾلـىموصؾؿـــحم

غـقؼيمأنمعبقالمأصدقمؼبمصؼدمأدرطًمسوئشيمحبودؿفوماألممممممم

م،مصؼدمذغؾفمحىمصوحؾؿفم،موعؾؽمسؾقفمضؾؾفمصؾؿمفمعـمطـرلؾح

م مضعػمأعوم مصؼد مطـرل مأعو م، مظغرلػو مضالعي معؼدار مصقف ولمأؼؾؼ

مو موملمؼزدمأاخؿؾور درعمبعضموصوظفمسؾكمأولمعـمأوعلتمظفم،

مشل مٌو مشرلػو معـ مأوظب مصوحؾؿف مجعؾ مؼبمسؾك مدوبؼي معـ و

ممثيمايى موعـ م، ماظصودق ماحملى مبصـقع مػذا موظقس ،

مرلم.شيمأبقوتمعبقؾموضدعؿفومسؾكمأبقوتمطؾبادؿقلـًمسوئ

مؼبممممم مضقظف ماظغزل معـ ماظؾقن مؼبمػذا مىؿقؾ مؼلؿفود وممو

م:م(1)بـقـي

ممىمعقعيــىمبويــشلومؼبمدقادماظؼؾ

مرفــــقتمتشـــػلماٌقتمأومطودتمسؾكماٌم

ممرةــــمعــــسمؼوبــــوعومذطرتؽماظـػ

مػــــــــــؾسمتؿـــرمإالمطودتماظـػـــــماظدػـــــعم

مميــــرةموادؿؽوغــــــلمزصـــوإالماسذلتـ

                                                           

 . 25ارك صــ , وانظر العشاق الثالثة لزكً مب34دٌوانه صـ ( 1)
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م(1)ذرفـــعمؼـــــــماظدعــــــوجودمشلومدفؾمعم

م(1)ذرفـــؼ

مميـــوعومادؿطرصًمغػللمحدؼـومًؾ

مرفـــــــــــــؽمأرــــــــفمإالمحدؼــــــــرمبـــــــــأدم

ممؿــــمذطرتؽـــوبنيماظصػومواٌروتق

م(2)ػـــوعموعقجـــــوسمدـــــػم،مواظـــــمبكؿؾم

م(2)ػـــوعقج

ممرةـــؽمعـــدمذطرتــــوسـدمرقاؼبمض

مقتم،مبؾمطودتمسؾكماٌقتمتضعػلماٌػم

مم

م:(3)ِا عٍْ ٔقٕلْ حني حذبٕم
م

مموـــؾمدونموصؾفــننمضبفؾقػومأومضبــص

مرــــــــدمأعقــــيمواٍشمأوموسقـــــعؼوظم

مموــؿمإظقؽـــــمدائــصؾؿمضبفؾقامسقينممس

مضؿرليم(4)ؾؽقامعومضدمصبـوظـمميم

مضؿرلي

ممقىـقمعومأالضلمعـماشلــكماهللمأذؽـــإظ

                                                           

 السجل )بفتح السٌن وسكون الجٌم( : الدلو العظٌمة مملوءة .( 1)
 موجف : مسرع .( 4)
 .11دٌوانه صــ ( 3)
 ٌجن : ٌستر .( 2)
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مرـــــلموزصقـــرقمتعؿودغـــمحــــوعم

مموـــمايشــلمبورــىمصـوعـمطربمظؾق

مرـؾمايزنمشرلمضصقـــؾمرقؼــــوظقم

ممرةـــــلمبعنيمشزؼــكمغػلــــــدلبؽلمسؾ

مرـــقــمؼبماظقثوقمأدــوءمحزؼــــبؽم

ممقىــــرماظــــؾمأنمؼظفـــومضؾــًعبقعموطـو

مرورـــــــلمشؾطيمودـــؿمحوظـــــبلغعم

مموــدتمظـــــكمبــــقنمحؿـصؿومبرحماظقاذ

مقرــــيمبظفــقىمعؼؾقبـقنماشلـــبطم

ممظؼدمطـًمحلىماظـػسمظقمدامموصؾـو

مرورـــــوعمشــــومعؿــــوماظدغقـــوظؽـؿم

ممرهـضؿقموظقمأنماعرأمأخػكماشلقىمسـ

مؿمبذظؽمضؿرليـؿمؼعؾـــًموظــٌم

متؿشوبفمووربفؿممممممم ماظؾقنماظغزظلمطـرلامعو سؾكمأنمذعراءمػذا

موتؿالضكم م، مخقاررػؿ مصؿؿقارد م، م،مأاظعورػقي موععوغقفؿ صؽورػؿ

موم.ذعورمإظقفؿمواالغؿقولمأحقوًغصقؼعماًؾطمؼبمغلؾيماأل

مومممممممممم م، مواظقضقح مبوظلفقظي مأذعورػؿ م،موتؿؿقز ماٌعوغل ضرب

موالمندمؼبم ماظؾقنمعـماظغزلم، مػذا مؼؿـودىمورؾقعي معو وػق

مرػؿمتؽؾًػوموالمعقاًلمإظبمادؿكدامماحمللـوتماظؾػظقيمأوموأذع

اظؾدؼعقيمإالمعومأتكمسػقماًوررمشرلمعؿؽؾػم،موالمغؾؿسمصقفوممممم
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مشقًص موال م، ماظؿصقؼرمشؿقًضو موراء مجرًؼو مأو م، ماٌعوغل موراء و

عقاضعمربددةمتـؾـؼمعـمواضعماظؿفربيم،موالممواًقولمإالمؼب

متػؿعؾمإلثرائفوم.

موضربفومووتغؾىمسؾكمأذعمممممممم ماظعؾورةم، مودفقظي رػؿماٌؾوذرةم،

موغؾؿسمؼبمأذعورمطـرلعـفؿمخقًطومماظؾففيعـم م، اظشعؾقيمأحقوًغو

مضصقًصوم.

مظعىماًقولمدوًرمممم مطؾرًلورمبو موضصصما مؼبمغلٍمعغوعراتفؿ ا

مرػؿم،وصـعمبعضماظرواةمضصًصومظؿػلرلمبعضمأذعمحقوتفؿم،مورمبو

مضصيم مذوطؾي مصعؾك م، مخقواًل مأو ماظؼصصمواضًعو مػذه متؿشوبف صؼد

عبقؾمععمبـقـيمتؼعمأومتـلٍمضصيمضقسمبـماٌؾقحمععمصوحؾؿفم

عـمأبـوءمسؿقعؿفم،موضدمتعؾؼمبفومضقسموػؿومم-أؼضوم-ظقؾكمصفلم

عـذمغعقعيمصغرلانمؼرسقونمإظقفؿمطؿومتعؾؼمعبقؾمصوحؾؿفمبـقـيم

م:م(1)أزوصرػؿوم،موؼبمػذامؼؼقلمضقسم

ممرةــصغقمّرــلمشـتعؾؼًمظقؾكموػ

مؿـؿمؼؾدمظألترابمعـمثدؼفومحفــوظم

مموـكماظؾفؿمؼوظقًمأغـــصؾقونمغرس

مؿـرماظؾفـإظبماظققممملمغؽدلموملمتؽؾم

ممم مصشو محؿك م، مبفو موتغزظف م موػقوعف م، مشلو محؾف م،مأواذؿد عرػؿو

                                                           

 هـ  . 1131ط الحلبً سنة  3دٌوانه صـ ( 1)
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م مظؾعوداتمبقػومسـفم،مصأصقفؾفو ؾؿومتؼدممًطؾؿفومرصضفمواظدػو

مأغفؿمالم موػق م، واظؿؼوظقدماظيتمحوظًمدونمزواجمعبقؾمبؾـقـي

ؼزوجقنمبـوتفؿمعـمؼشؾىمبفـمحؿكمالمؼؼولمإغفؿمزوجقهمدرءام

ظؾعورمأومدذلامظؾػضققيم،مثؿمرصعمواظدػومأعرمضقسمإظبماظلؾطونم

م،موػق مأومتعرضمشلو ماظذيمأػدرمدعفمإنمػقمترددمسؾكمدارػو

م.ععمعبقؾمحنيمذؽوهمأػؾمبـقـيمإظقفسنيمعومصعؾفماظقاظلم

مغلىمممممممممم موعو م، ماظعشوق مضصصمػمالء مؼب ماألعر مطون وأميو

مضدم مصنغفؿ م، ماظعورػقي معغوعراتفؿ ماًقولمحقل مغلفف مأو إظقفؿ

ضقؼيماٌعدلةمسـمذعورماظرأثرواماٌؽؿؾيماألدبقيمبؽؿمػوئؾمعـماأل

وظصم،مععمصدقماظؿفربيم،موايىماظعذريماًاٌشوسرماىقوذي

مورضيماظعؾورةم.

مربؾقبؿفممممممممم مسؾك مؼضػل مأن ماظعذري ماظشوسر مادؿطوع صؼد

مسـ م مصوٌرأة مجـلفو مبـوت مدوئر مسـ ممتقزػو اظشوسرممدسلوئؾ

اظعذريمعـولمرائعم،مالمهددهماألوػومموالماظظـقنم،مػلمجـقيم

مظؾلًمثقوبماٌرأةمظؿكؾؾفموتلؿؾقفمبالمترصؼموالمادؿؾؼوءم.

وايىماظعذريمػقمععرطيمسـقػيمتؼعمؼبمعقداغنيم:ماألولممممممممم

عقدانماظصراعمبنيماظشوسرموػقاهم،مواظـوغلمعقدانماظؼؿولمبنيم

مإالم متـول مال مسصؿوء مزؾقي مؼطورد موإمنو م، مؼفقاه موعـ اظشوسر

مبوضؿقومماألػقالمصققمضؿؿماىؾولم...
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ؼبموػقمم-وػؾمطونمميؽـمأنمؼػؿكرماظعذرؼقنمبوظعػوفممممممممم

ظقملمؼؽـمذظؽماظعػوفمسالعيمضقةمم-سرفماظػققلمعـماًقؾيم

مسورعيممتـؾماظلقطرةمسؾكمأػقاءماظـػسم...

موأوظؽؽمػؿماحملؾقنماظعذرؼقنم،م مايىماظعذريم، ذظؽمػق

صقوبمتؾؽماظعقارػمطوغقامسؾكمدرجيمواحدةمأضقلمبلنمأوعوم

مأغفؿم موظؽـمعـماٌمطد مواظعػوفم، مواظلؿق مؼبمأاظطفر دفؿقا

اظعربلمبصػيمسوعيموصـماظغزلمبصػيمخوصيمبشؿوئؾمرصقعيمإعدادم

جعؾًمعـمذعرػؿمأشورؼدمؼذلٍمبفوماظعوذؼقنم،موؼؿـوضؾفوماظـوسم

موػذامررفمعـمترغقؿوتمػمالءماظعوذؼنيم.م(1)جقالمبعدمجقؾ

م:م(2)ؼؼقلمضقسمبـماٌؾقحمممم

مموحــؾماظصؾــوةماظؾقؾمعومصعــرس

مالحــــفماٌــــئؾاًمأوـــوعومصعؾم

ممماديــقامصـوعومبولماظذؼـمدؾ

مؿمرواحـــدمبفــــجأممأقامـــضوعأم

مموتــــقممععؾؼـــولماظـفــومبــوع

مراحـــومبــسمشلـبؼؾىماظصىمظقم

ممديــــؾمؼغـنماظؼؾىمظقؾيمضقلط

مراحـــيمأومؼــــــكماظعوعرؼــــبؾقؾم

                                                           

 بتصرف . 45 – 41العشاق الثالثة للدكتور زكً مبارك صـ ( 1)
 . 34دٌوانه صـ ( 4)
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ممًـــركمصؾوتــومذـــوةمشرػــــضط

موحــــؼماىــــدمسؾــووذمبفموضم

ممرــركمبؼػـــونمضدمتـــومصرخــــشل

موحـــــــــفماظرؼـــومتصػؼــــوسشفؿم

مموـــوحمػؾــذامزلعمػؾقبماظرؼإ

موحــــلماظرؼـــتلومتـــــــوالمأعـــوضم

ممكـــومترجـــًمعــصالمبوظؾقؾمغوظ

مراحـــلماظصؾحمطونمظفمبــوالمصم

ممراسوةماظؾقؾمطقغقامطقػمذؽؿؿ

مدمأودىمبلمايىماٌؿوحــصؼم

صؼؾؾفمؼبمخػؼوغفمواضطرابفمموحرطؿفماظدائقيماظؼؾؼيماٌؿقترةممممم

ذؾفمعومؼؽقنمبؼطوةموضعًمؼبمذركم،موسؾؼمجـوحفومخبققرفم،مأ

م،مزو موراءػو مخؾػؿف معو محرطؿف موسـػ مواضطرابفو مضؾؼفو معـ اد

مؼبم مؼبمعفىماظرؼوحموػؿو مبؼػر مترطؿفؿو مضد مصرخونمشلو وػؿو

المبوظؾقؾممقدتفوم،موععمذظؽمعومطونمشلوماالماظلالعيمدؾقالاغؿظورمس

موالمبوظـفورم.

م

م:م(1)وعـمجقدمذعرهمأؼضومضقظفمممم

م

                                                           

 . 11,  11ون لٌلى صـ دٌوانه مجن (1)
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ممســــظؿؿألمــلمإنمالمتؾؽقوغــــــــخؾقؾ

موــــــكمظقــلمبؽـخؾقالمإذامأغزصًمدععم

مميــــــوعمإالمصؾوبـــــرفماألبؼـــومأذــصؿ

موــــورمإالمتداوؼــــــــدماألذعـــــــوالمأغشم

مموـــاظشؿقؿنيمبعدعاهللمعممــدمصبؿــــــوض

موــــــمأالمتالضقــــــؾماظظــــــــؼظـونمطم

ــًوماهللمأضقاعـــح مموــــــقنمإغـــــــومؼؼقظــــ

مىمذوصًقوــومرقالماظدػرمظؾقــــوجدغم

ممدــــــلمذاتمعمصــوسفديمبؾقؾكموػ

موـــكماٌقاذقــــــبوظعشومـــــــردمسؾقــــتم

مموــــــابـفمىمبـقــــكموذـــصشىمبـقمظقؾ

مومػقوـمادمطؿـــكمؼبماظػـــظقؾمقالــوأسم

ممذيــــؽماظـــلمالمواهللمالمأعؾــــــخؾقؾ

موـــؼبمظقؾكموالمعومضضكمظقمكماهللـــضضم

مموــــؾفحبلمــــــريموابؿالغـــــضضوػومظغق

موـكمابؿالغقــــرمظقؾــــــشقمهـــــصفالمبشم

ممزلـــــوءمعــــــلمأنمتقؿــــــوخدلممتوغ

موـكمإذامعوماظصقػمأظؼكماٌرادقـــظؾقؾم

ممًــصفذىمذفقرماظصقػمسـومضدماغؼض

موـــكماٌراعقــــلمبؾقؾـومظؾـقىمترعـــصؿم
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مميمدارهـــــــــــقمأنمواشمبوظقؿوعــــــــصؾ

موـقظمدىوداريمبلسؾكمحضرعقتماػؿم

مموـــــقامبالدػـــــصننممتـعقامظقؾكموهؿ

موــــّلماظؼقاصقــــقامسؾــّكمصؾـمهؿــــسؾم

مموــــلمأحؾفـــــدماهللمأغـــــدمســــــفصلذ

موــــديمصؿومسـدػومظقــــسـموــــذامشلـــصفم

مموــــومظغرلغـــروفمعـفـــكماهللمبوٌعـضض

موــضضكمظقمرامــلمواظغــــققمعـــــوبوظشم

ممؽـــــومأممعوظــــًمؼــــذيمأعؾــوإنماظ

موــــــونمصمادؼـــديموادؿفـــأذوبمصقؼم

مميـــدمظقؾــــــيمبعـــــلمظقؾــــاظؾقوظمدُّــــِسُأ

موـــدماظؾقوظقــــرامالمأســــــوضدمسشًمدػم

مملـــقتمظعؾـــــــماظؾقـــــوأخرجمعـمبق

موــــؾقؾمخوظقدثمسـؽماظـػسمبوظــــأحم

مموــــًمسبقػـــؿًمميــأراغلمإذامصؾق

موـكمورائقــونماٌصؾــلموإنمطـــبقجفم

مموــــمحؾفـــــــلمإذراكموظؽــــــومبــــوع

موـوسظؿماىقىمأسقوماظطؾقىماٌداوؼم

مموــؼمازلفـــومواصــأحىمعـماألزلوءمع

مداغقوـــفمعـــونمعــــــفمأومطـــــــأوماذؾفم
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ممومبلمغعليــوعمكــــلمألدؿغشــــــإغو

موـــكمخقوظقـؽمؼؾؼــــوالمعـــــــؾمخقــــــظعم

مميــــرمرضقــــرمإالمأنمظؾلقــػلماظلق

موـــــرمراضقــــــوماظدػـــــلمالمأظؼكمشلـــــوإغم

ممؽـــــماألحؾوبمؼومأممعوظـــــظؽـمزع

موــــلمصمادؼــــــىماظذيمصـصؿومزعـمايم

ممكــصقوربمإذمصرلتمظقؾكمػلماٌـ

موــــومظقــــــومزغؿفــــــومطؿـــــلمبعقـقفـــــصزغم

مموــــكّمموأػؾفـــــومإظـــــــــــوإالمصؾغضف

موــــــًماظدواػقـــــدمظؼقـــــكمضـصنغلمبؾقؾم

ممفــكمؼؼؿؾماٌرءمغػلـــسؾكمعـؾمظقؾ

موإنمطوغًمعـمظقؾكمسؾكماظقلسمرووؼوم

مموـبكمصؼرــــقامبؾقؾـــــــلمإنمضـخؾقؾ

موــرامظقـــونموادؿغػـــــشمواألطػـــظلماظـعم

م

ومأنمدوععمتدصؼماٌعوغلموسؿؼماظؿفربيموصدقماظشعقرمصقؾممممم

مؼـػسمأملماى مجعؾف مممو ماظشققمطونمصققمروضؿف قىمعؽوبدة

مطونم موإن م" موأػؾفو مإظل مصؾغضفو م"وإال مبؼقظف ماظؾقسي مػذه سـ

مأال مأنمؼؾحمؼبماألوظبمبف مبؾمطونمسؾقف م، مإظقف مؼطؾىمتؾغقضفو

مرؾىماظرضومواظـقالم،موظؽـفم
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خرلمحنيمضررمأنمغلقوغفومأومتـودقفومادؿدركماألعرمؼبمبقؿفماألممممم

مأعرمشرلمواردموالمدواءممظفممإالمغعشفموأطػوغفم.

ممممممممم مضدموضعمطـرًلامؼبماإلؼطوء مالمأوععمم-وإنمطونماظشوسر غـو

معراسوةمأصقلماظصـعيمئًؿاظقفمدإظؾشوسرموغطؾمغؾؿؿسماألسذارم و

م مواإلؼؼوسقي ماظؾغقؼي مبضقابطفو مرضيمم-واالظؿزام مأن مأوطد صنغل

ماٌعـ موتدصؼ م، موحالوتفو مؼبممكاظعؾورة ماظشوسر موادؿغراق ،

موربؿفم،مؼؽودمؼـللماٌؿؾؼلمػذهماشلـوتماإلؼؼوسقيم.

 الغصه الصسٖح :  

منومػقمسؿرمبـمإألعقيموصورسمػذاماٌقدانمؼبماظعصرمامممممممم

بلمربقعيماٌكزوعلم،موضدمسؾبرفمسؿرمبغزظفماٌؽشقفمموطـرةمأ

تعرضفمظؾـلوءمحؿكمؼبماظطقافموايٍم،موضدمظؼقفمسؾدماٌؾؽم

التعؾؿمأغؽمموبـمعروانمبوٌدؼـيمصؼولمظفم:مؼوصودؼمأعومأنمضرؼًش

م:م(1)ػومتقبيم،مأظلًماظؼوئؾملأرقشلومصؾقةموأبط

ممشـرؼلمضـقالمأنمتعـػــــوظ

مؼــعؼولماظـوصحماألدغكماظشػقم

مملـومضؾؾقـــًمإذاماظؿؼقــــظؼؾ

مؼـرماظطرؼـــكمزفـــومسؾــوظقمطـم

وؼصقرمسؿرمغػلفمععشقًضومتؿفوصًمسؾكمحؾفموتؿعرضمظفم،ممممم

                                                           

 . 373الشعر والشعراء صـ ( 1)
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موتلعكمؼبمأثرهموػقماظذيمؼلبكموؼذلصعم،مسؾكمذوطؾيمضقظف:

ممكـتعرصـماظػؿأضوظًماظؽدلىم

مذامغعؿضوظًماظقدطكمغعؿمػم

مموــدمتقؿؿفـرىموضـًماظصغـضوظ

مرــضدمسرصـوهموػؾمطبػكماظؼؿم

موضقظفم:

مموـــومهدثفـــــشلمٍبرلًمظؿــضوظ

مرــقافمؼبمسؿــــدنماظطــظـػلم

مموــــفمظقعرصـــــديمظـضقعلمتص

مرـــلمخػـثؿماشؿزؼفمؼومأخًمصم

ممكــــفمصلبــــضوظًمشلومضدمشؿزت

مكمأثرهرتمتلعكمسؾــثؿمادؾطم

وضدمذوركمسؿرمبـمأبلمربقعيمؼبمػذاماظػـمذعراءمآخرونمممممممم

مؼطؾؾقنموط مصفؿمعبقًعو مووضوحماظقؿـم، مواظعرجلم، ألحقصم،

اٌرأةم،موؼؾققنمؼبمرؾؾفوم،موؼؾؼقنمعـمحقشلومذؾوكماإلشراءم،م

وضدمؼصقرونمعػوتـفومأومعومؼـوظقنمعـفوم،موالمبلسمأحقوًغومعـمأنم

مؼـ ممبو مأػؾفو مصؼدمؼلؿػزوا مسؿر مأعو م، رلونمؼبمغػقدفؿمعـمرؼؾي

عؿفوظؽيمسؾقفمتؿضرعمإظقفموتلؿعطػفم،ممةمتقزمبؿقففموتصقؼرماٌرأ
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م.(1)طؿومرؾعمذعرهمبطوبعمضصصمأومحقاري

ماظقؿـمممممممممممممم مأبم(2)وؼذػىموضوح مبـ مربقعيمعذػىمسؿر ل

مم.ؼبمروبعفمايقاريماظؼصصم

وخقصفـمسؾقفمم،فموؼبمإزفورمطؾػماظـلوءمبفم،موادؿفوبؿفـمظممم

مؼصقرهمظـومؼبمأ موصـعمايقؾيمظالظؿؼوءمبفم،مسؾكمسبقمعو م، حقوغو

م:م(3)ػذامايقارماظذيمدارمبقـفموبنيمصوحؾؿفمروضيمؼؼقل

مموــمدارغـًم:مأالمالمتؾفــــضوظ

مرــــــــؾمشوئــــومرجـــــإنمأبوغم

ممرةــىمشـــًم:مصنغلمروظـــضؾ

مرـــورممبوتـــفمودقؼلمصــــــعـم

مموــضوظً:مصننماظؼصرمعـمدوغـ

ملمصقضفمزوػرـــــًم:مصنغـــــضؾم

مموـضوظًم:مصننماظؾقرمعـمدوغـ

مرــــلمدوبحمعوػـــًمصنغـــــضؾم

مميــضوظًم:مصققظلمإخقةمدؾع

مرـلمشوظىمضوػــــصنغمًم:ــــضؾم

مموــضمبقــــٌمرابــضوظًم:مصؾق

                                                           

 وما بعدها. 321انظر العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف صـ ( 1)
هو عبد الرحمن بن إسماعٌل لقب بوضاح الٌمن لجماله وبهائه , وٌذهب اكثر ( 4)

 اكثر شعره فً الغزل وٌمتاز شعره بالرقه والسهولة .
 . 32,  33صـ  1األغانً جـ ( 3)
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مرــــدمسوضــــــلمأدـــًمصنغـــضؾم

مموـــمصقضـــننماهللمعـــوظً:مصض

مرـــؿمشوصـــلمراحــــضؾًم:مصربم

م

مومحفيــدمأسققؿــــً:مظؼـــضوظ

م

م(1)عماظلوعرـــصلتمإذامعومػفم

ممدؼطمسؾقـومطلقضطماظـدىلص

مرــــــــوهموالمزاجــــــيمالمغــــظقؾم

ممممممممم موضوحمتؼػمعـف موتـفوهمعقضػمصصوحؾي اظـوصحماظشػقؼم،

زؼورةمخقًصومسؾقفمعـماظصعوبماظيتمتعذلضفم،مصفـوكمواظدػومسـماظ

اظغوئرموإخقتفوماظلؾعيم،مواظؼصرمواظؾقرم،مواظؾقٌماظرابضم،مواهللم

مصفقم مايفٍم، مطؾمػذه مؼؼطعمسؾقفو موظؽـف م، مغوزر عـمصقضفؿو

ذفوعمؼلؿطقعمأنمضبوربمؼبمطؾماىؾفوتم،مصققماىدرانم،م

مصموؼب مربف مأعو م، ماظلقد موأعوم م، ماظؾقور مراحؿ موأعوممم(2)غوصر ،

ماال معـلوضيمسبق مأو معضطرة موإصرارهمودمغػلفو دؿفوبيمسزميؿف

م،مصؿلؿلؾؿمظفموتضربمظفمعقسًدامإذامعومػفعماظلوعر.ظف

بؾمإغفمظقؾدومأطـرمصراحيمحنيمؼصقرمغػلفمعطؾقبومسؾكمشرارممم

                                                           

 : نان , السامر : الذي ٌسهر للمسامرة , وهً حدٌث اللٌل . هجع( 1)
فً البٌت الذي تضمن هذا المعنى مفاكهة شعرٌة , ربما احتملها الشعر , لكن ( 4)

 الدٌن والخلق القوٌم ال ٌحتمالن مثل هذا والٌجٌزانه.



111 
 

م:مم(1)عومطونمؼصـعمسؿرمبـمأبلمربقعيمصقؼقلم

م

ممؿــًمصرزغومضؾًمطقػمأزورطــضؾ

ملــركمخوذـوماعرؤمًروجمدــوأغم

مموــــومععـــضؾًمصؽـمظعؿقعيتمدؾؿ

موشـػمإلخقتلماظذؼـممتـــواظطم

ممـــــعآورةمــــــؿمزؼـــومععفـــــصؿزورغ

ملــــسمبػوذــــوموضوحمظقؼرمـــواظلم

م

موؼؿعؾؾمبلغفمطبشكممممممممممم م، مصقؿقفمسؾقفو تطؾىمصوحؾؿفمزؼورتفم،

م،مصؿغرؼفمبلنمؼؿؾطػمألسؿوعفومأنمؼظفرمأعرػوموؼ ـؽشػمدرػؿو

مععفؿم مصقزورػو م، موبقـفؿ مبقـف ماظصداضي متؽقن محؿك وإخقاتفو

مزؼورةمأعـمدونمأنمؼذاعمشلؿومدرمأومؼـؽشػمشلؿومأعرم.

:(م2)وؼؽشػموضوحمسـمصقرةمأخرىمعـمشزظفماٌوجـمصقؼقلم
م

م

:
م

م

مموــؾمبعدعــدؾأوحموـــؾموضــــترج

مؿـؿؾتؽفؾمحقـومؼبماظؽفقلموعوماحم

مميـــــقارضمرػؾـــوءماظعـوسؾؼمبقض

                                                           

 .31صـ  1األغانً جـ ( 1)
 . 31, 33ص ـ 1األغانً جـ ( 4)



112 
 

مؿــــيماظـلـــــرافمرقؾــزبضؾيماألرم

ممًــومغقظقينمتؾلؿًمؼقًعــــإذامضؾ

موذماهللمعـمصعؾمعومحرمـــًمععـوضوظم

مموــصؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػ

م(1)وأسؾؿؿفومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿم

ضقؽم،موضولم:مصؿومزلعمربؿدمبـماٌـؽدرماظؾقًماألخرلمممممم

مإنمطونموضوحمإالمعػؿقومظـػلف.

م:الغصه التكمٗدٙ

وػذاماظغزلمملمطبؾمعـفمسصرمعـماظعصقرم،مبؾمإنمابـممممممممممممممم

ماظدؼورم مبذطر مصقفو مابؿدأ مإمنو ماظؼصقد معؼصد مأن مظقمطد ضؿقؾي

موادؿقضػم م، ماظربع موخورى م، موذؽو مصؾؽك م، مواآلثور واظدعـ

مظذطرمأػؾ مإذمطونماظرصقؼمظقفعؾمذظؽمدؾؾو م، ماظطوسـنيمسـفو فو

مايؾقل مؼب ماظعؿد مغوزظيممغوزظي مسؾقف معو مخالف مسؾك واظظعـ

اٌدرم،مالغؿؼوشلؿمسـمعوءماظبمعوءم،مواغؿفوسفؿماظؽالم،موتؿؾعفؿم

مذدة معلوضطماظغقٌمحقٌمطونمثؿموصؾمذظؽمبوظـلقىمصشؽو

مظقؿقؾمسبقهم مواظشققم، موصرطماظصؾوبي مواملماظػراقم، م، اظقجد

                                                           

, لكن بها مغالطة شرعٌة , فأكثر أهل العلم باللغة على أن وهذه أًٌضا مفاكهة ( 1)
 إال فً قوله "إال اللمم" بمعنى الواو , وعلٌه قول عمرو بن معد ٌكرب البٌدي.

 وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبٌك إال الفرقدان
أي والفرقدان , وعلٌه ٌكون المعنى : ٌجتنبون كبائر األثم والفواحش واللمم , 

للمم معفو عنه ففعل وضاح لٌس من اللمم , إنما هً مفاكهة وعلى فرض أن ا
 الشعراء أو خالعة شاعر .
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إظقفماظقجقهم،مثؿمؼـؿؼؾمإظبموصػمرحؾؿفمأومماظؼؾقبم،موؼصرف

م.(1)غوضؿفم،مثؿماظبمشرضفم

مصؾؿمممممممممممم ماظلؾقؾ مػذا مدؾؽ معـ ماجملقد ماظشوسر مأن وؼرى

طقدغومسؾكمأنماظشوسرمالمؼـؾغلمأنمؼقضعمل،موععمتم(2)ؼعدلمسـفم

م مؼبمضقاظىمأو مثوبؿأؼقضع م،مميرر مضصقدة مؼبمبـوء محر موإغف ،

اممؼعدلمسـموربيمذعقرؼيمصودضيم،مواخؿقورمضوظؾفوموإرورػوم،معومد

مإظقفم ماظطؾؾمإنمملمؼؽـمظف مبؽوء مؼػؿعؾماظغزلمأو مأال بؾمسؾقف

دؾقؾم،مصنغـومغمطدمأؼضومأنممنطماظؼصقدةماىوػؾقيماظذيمدسوم

بـمضؿقؾيموعـمتوبعفمعـماظـؼودمضدمزؾمعلقطًرامسؾكمسؼؾقيمااظقفم

مطونم محؿكمظق م، ماألدبماٌكؿؾػي مسصقر مسدل ماظشعراء معـ طـرل

مصـقنم مؼبمذؿك ماظؿصرف مسؾك ماظؼدرة مإزفور مضؾقؾ معـ ذظؽ

ماظشعرم.

متؿعصىمظؿورطبفوم مأسرابقي مطوغًمسربقي مبينمأعقي مأنمدوظي ومبو

وتراثفومصننممنطماظؼصقدةماىوػؾقيمزؾمعلقطًرامسؾكمذعرمػذام

اظعصرم،مصودؿفؾمأطـرماظشعراءمضصوئدػؿمبوظغزلمأومبؽوءماظطؾؾم،م

مضصقد مؼبمعطؾع مجرؼر مضقل مذظؽ ماألخطؾموعـ مبفو مؼففق ة

م:مم(3)بينمتغؾىموضقعف

                                                           

 . 31الشعر والشعراء البن قتٌبة ص ( 1)
 . 31المرجع السابق ص ( 4)
 ط دار صادر بٌروت . 344جمهرة أشعار العرب ص ( 3)
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م

مماللـــريماألـــداةمبراعـــكماظغــح

موالـدهمصلحـــــودممسفــــــومتؼــــرزلم

ممودرتــإنماظغقاديمواظلقاريمش

موالــــفموذبـــــومبـــــحمزبذلضــظؾرؼم

ممأصؾقًمبعدمعبقعمأػؾؽمدعـي

مالالـــــربيمـــــربؾًمــــــضػًراموطـم

ممزالـملمؼؾبؾػمعـؾؽمبعدماػؾؽمعـ

موالـــوءمدفـصلؼقًمعـمغقءماظلؿم

مموـػؾفأورموـــماظدؼـوظؼدمسفؾًمع

مبداالدلماألـــػمؼؾــــــواظدػرمطقم

ممرتـضصأدمـؼًمراحؾيماظصؾومضأور

م(1)والـًماظذلحـــؾموعؾـبعدماٌذؼم

ممؾـــيمسوضــــقممبرضـــنماظظغوئـمؼإ

موالــــخؾضدمػفـمذامخؾؾمصزدنمم

ممًـػومماظػمادمبذطرػـموضدمعض

موالـــقممصؿــــــجـقيماظـفأبوظؾقؾمم

مموـــميوغفإؾمــــيمسوضــــمبرضــصفعؾ

موالــــــــمسلــــــععزمراعؿقأوجعؾـمم

ممؾـؼوظقًمذعريمؼقممدارتمصؾص

                                                           

 الذمٌل : ضرب من السٌر سرٌع .( 1)



115 
 

مردنمدالالـــلمأممؼــــــؼردنمضؿؾأم

ممؾــــمصقذبــؿمسؿوؼؿقــصؾقمأنمسص

موالــــــأغزالماألوسملـــــومحـقــزلعم

م

مرتمبؿغؾىـــمإذاماصؿكــــالمؼؿصؾ

م

ميموعبوالـــرفمزؼــــــمزخــــوظؾلم

موػلماظيتمؼؼقلمصقفوم:ممم

مموـقهمتغؾىمإغفـــــــحماإلظفموجــــضؾ

موالــــكمععورلومودؾــــــًمسؾـــػوغم

ممدــقاممبقؿـسؾدواماظصؾقىموطذب

موالـــــقامعقؽـــــطذبؾموــــــوجبدلئقم

ممىـــــيمؼبمتغؾـــــــالمتطؾنبمخموظ

مؿمأخقاالــــــرممعـفــــــٍمأطـــصوظزغم

م

م
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 أضئمٛ الفصن الجالح

 أٔال : األضئمٛ املكالٗٛ 

مم1س ماذطر مم–: ماظغزلمععماظؿؿـقؾمبؾقًمم–إعبواًل مبقؿنيمأضلوم أو

مظؽؾمضلؿم؟

مؿوماٌؼصقدمبفم؟:معـمأضلومماظغزلم:ماظغزلماظعذريم،مصم2س

مصؿومم3س ماظغزلماظصرؼحم، ماألعقيم، معـمصـقنماظغزلمؼبماظعصر :

م موعـمرائد معـؾممػذاتعرؼػف ماألعقيم؟ اظـقعمعـماظغزلمؼبماظعصر

مظذظؽممبـولمممومهػظم؟

ًٗا :  ممالصٕاب ٔاخلطأثاٌ مبنيماظصقابمعـ مععم: مؼلتل مصقؿو اًطل

متصقؼىماًطلم:

ماظغزلماظعذريمأثرمايىمؼبم -1 مؼفؿؿمالمؼصقر موإمنو اظـػسم،

 )ممممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبػوتـماٌرأة

 ضوئؾمػذاماظؾقًم:م -2

 وؼؼؾـمإغؽمضدمرضقًمبؾورؾ

معـفومصفؾمظؽمؼبماسؿزالماظؾورؾمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 )مممممممممم(مممممممم)ػقمذبـقنمظقؾك(

 :ممضقلماظشوسر -3

 صؿومغقظًمحؿكمتضرسًمسـدػوم

موأسؾؿؿفومعومرخصماهللمؼبماظؾؿؿمممممممممممممممممممممممممممممممم

 صـماظغزلماظؿؼؾقديممممممم)ممممممم(

معـمبنيم ماظصقققي ماإلجوبي ماخذل م: معـمعؿعدد ماالخؿقور م: ثوظـًو

م:األضقاسم

م-اظؿؼؾقديمم–عومؼلؿكمبوظغزلماظصـوسلمػقم)اظغزلماظصرؼحم -1

 اظعذري(م

 وئؾمػذاماظؾقًم:مض -2

ممظقطونمؼبمضؾيبمطؼدرمضالعي

 
 حىموصؾؿؽمأومأتؿؽمودوئؾل

رائدماظغزلمعيمسؿرمبـمأبلمربقم–ذبـقنمظقؾكمم–ػقمم)معبقؾمبـقـيم

م ماظقؿـ م)وضوح ماألعقيمػق مم–اظصرؼحمؼبماظعصر م-غصقىماألطدل

مسؿربـمأبلمربقعي(
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مالفصن السابع

 
 اشدِاز فَ الٍكائض

 يف العصس األوٕٙ
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 السابع الفصن
 

 اشدِاز فَ الٍكائض
 يف العصس األوٕٙ

م:موفًّٕ الٍكٗضٛ 

م:ملغٛم-ام

مغؼضماظشهمأيمممممممممم مؼؼولم: صلدهمأاظـؼضمؼبماظؾغيم:اشلدمم،

حؽوعفم،موغؼضماظؾـوءم:مػدعفم،موغؼضمايؾؾمأوماظغزلم:مإبعدم

م موغؼضمعو مأحؾمروضوتفم، مغوضضينمأبرعفمصالنم: موؼؼولم: بطؾفم،

مأيمسؿؾ م: موسؿؾًمسؾكمإسؾكمموغوضضؿف بطولمإبطولمضقظلم،

مغؼوئضمجرؼرم م: موظذظؽمضوظقا مغؼوئضم، معبعفو مواظـؼقضي م، ضقظف

مواظػرزدقم.

م:ماصطالًحام-بم

ػلماظؼصقدةماظيتمؼعؿدمصقفوماظشوسرمإظبمععورضيمضصقدةمذوسرمم

م.(1)خرموغؼضفومآ

مسؾكمممممممممممم متؼقم مإنماٌعورضي م، موبنيماٌعورضي واظػرقمبقـفو

خرمأومذبوراتفمععماتػوقماظؼصقدتنيمؼبماظقزنموسرمآلربوطوةمذ

مؼبماظقزنم ماتػؼؿو مواظـؼقضؿنيموإن مواظغرضماظشعريم، واظؼوصقي

                                                           

, والعصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف انظر : المعجم الوسٌط : مادة نقض ( 1)
421 ,424. 
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م مصنن موػدممإواظؼوصقي مغؼضماألخرى مسؾك متؼقم مإمنو حداػؿو

مبـوئفوم.

مؼبماظعصرم مواالجؿؿوسقي مواظػؽرؼي ماظعؼؾقي مايقوة متطقرت وضد

مال مػقـل مطؾرًلا مػذااألعقيمتطقًرا مظؿشفقعممزدػور موطون اظػـم،

مػورمػذاماظػـم.دزاخؾػوءمبينمأعقيمووالتفؿمأثرمواضحمؼبم

اجؿؿعمجرؼرمواظػرزدقمواألخطؾمؼبمذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـم

حضرمسؾدماٌؾؽمطقسمصقفمػبلؿوئيمدؼـورم،موضولم:ملعروانم،مص

مػذام مصؾف مشؾى مصلؼؽؿ م، مغػلف مؼبمعدح مبقًؿو معـؽؿ مطؾ ظقؼؾ

ماظؽقسم،مصؼولماظػرزدقم:

مملـــراءمجربـــوماظؼطرانمواظشعـــأغ

ملمذػوءــرانمظؾفربــــلماظؼطــــوصم

مصؼولماألخطؾ:

مملــــيمصنغـــــؽمزقمزاعؾــننمتــــــص

م(1)دواءمفـــــسمظـقنمظقــأغوماظطوسم

م(1)دواء

مصؼولمجرؼرم:

ممؿـــــــكمسؾقؽــتأأغوماٌقتماظذيم

موءـــــلمنـــــسمشلوربمعــــــــصؾقم

                                                           

الزق : السقاء أو الوعاء من الجلد , الزاملة )مؤنث الزامل( : ما ٌحمل علٌه ( 1)
 علٌه من اإلبل وغٌرها , والمراد هنا : الناقة .
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اٌؾؽمىرؼرم:مخذماظؽقسم،مصؾعؿريمإنماٌقتمصؼولمسؾدممم

مظقلتلمسؾكمطؾمذه.

ماغؿمممممممم مظـػلف ماظـلر مربووظي موػوؼب مؼقعو ماظػرزدق خذتفمأض

ماظـقارم مصؼولم: م(1)ايؿقيمؼبمذبؾسمسؾدماٌؾؽمبـمعروانم،

ظبمجرؼرمإذورمأوم-المؼلؿطقعمػذامماضؾمذعًرأنمملمإروظؼمثالثوم

مم.منمؼـؼضفأم-

دمؼبماظزؼودةمسؾقفمعذػؾوم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:موعومأبدام،موالمصبمم

مػقم؟م

مصؼولماظػرزدقم:م

م

ممقمواضعــغوماٌقتماظذيمػأصنغلم

مغًمعزاوظف؟أرمطقػمـــؽمصوغظـــــبـػلم

ممؾـــــونمبقائــــــبـماألتومحدمؼأوعوم

م(2)نماٌقتمالمذؽمغوئؾفإعـماٌقتمم

م(2)غوئؾف

طـمأنمملمإميظؼمثالثممحرزةمروأمثؿمضولم:مجرؼرمضؾقاًلمقررلصمممم

غؼضؿفموزدتمسؾقفم،مصؼولمسؾدماٌؾؽم:مػوتم،مصقاهللمظؼدمرؾؼم

مغشدمجرؼرم:لحدطؿومالمربوظيم،مصأ

                                                           

 النوار : زوج الفردزق .( 1)
 بوائل : بناح .( 4)
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ممســؽمصوظؿؿــغوماظؾدرمؼغشكمغقرمسقـقأ

مغًمغوئؾفم؟أؽمؼوبـماظؼنيمػؾمـبؽػقم

م

مغوماظدػرمؼػينماٌقتمواظدػرمخوظدأ

م

مؾماظدػرمذهمؼطووظف؟ـلممبــــــصفؽـم

صراسمورؾؼممأبومؼوم–واهللمم-صؼولمسؾدماٌؾؽم:مصضؾؽممممممممممم

مغدًعومذدؼًدامسؾقؽ مصؾوغًمعـفماظـقار،موغدممسؾكمرالضفو ،مم(1)،

موؼبمذظؽمؼؼقلم:م

مملمٌوـــــيماظؽلعـــــًمغداعــغدع

م(2)قارـــــلمعطؾؼيمغـــدتمعـــــشم

م(2)قارـــــغ

مموــــًمعـفـــوطوغًمجـيتمصكرج

مرارـــــفماظضـــخرجأـمــدممحقكطم

رادماظػرزدقماظؿغؾىمسؾكمجرؼرمعـمحقٌماغؿصرمجرؼرمأصؼدممممممم

سؾقفموسؾكماألخطؾم،مصشؾفمغػلفمبوٌقتماظذيمؼـولمطؾمذهم

مصققمذظؽم،م مضػز مظؽـمجرؼر معـماًؾؼم، مألحد معـف والمنوة

                                                           

 . 34صــ  11انظر : األغانً جــ ( 1)
رمى بالقوس لٌال فظنها لم تصب , فاغتاط وكسرها , فلما الكسعً أعرابً ( 4)

 فلما أصبح وجدها قد أصاب , فعض ٌدٌه ندما , وقال.
 ندمت ندامة لو أن نفس        تطاوعنً إذن لقطعت خمسً

 تبٌن لً سفاه الرأي منً       لعمر أبٌك حٌن كسرت قوسً
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م.(1)صشؾفمغػلفمبوظدػرماظذيمؼػينماٌقتم

مؼمممممممم ماٌؾؽ مسؾد مبـ مدؾقؿون مذبؾس ماظػرزدق م،موحضر قًعو

مضؿمصوضربملتكمظلؾقؿونمبلص مصؼولمظؾػرزدقم: درىمعـماظرومم،

ظقفمإسـوقمػمالءمصودؿعػوهماظػرزدقمعـمذظؽمصؾؿمؼعػفم،مودصعمأ

مازلفم معـفؿ مرجؾ مسـؼ مبف مصضرب ماظػرزدق موضوم م، مطؾقال دقػو

مصؼولم مصضقؽمدؾقؿونموعـمحقظفم، ماظلقػمبقدهم، مصـؾو عربعم،

ماظػرزدقم:م

ممؿــخرلػمضقؽًأعومؼعفىماظـوسمأنم

مرــــفماٌطـــلمبــيماهللمؼلؿؼـــــخؾقػم

ممشــــــىمدقػلمعـمرسىموالمدػــملمؼـ

مدرــــــرماظؼخَّأـمــــــرموظؽـدقسـماألم

مموـــــــــؾمعقؿؿفـــــفمضؾــــــدممغػلــــــوملمؼؼ

معبعماظقدؼـموالماظصؿصوعيماظذطرم

مصعرلهمجرؼرمبذظؽمحقٌمؼؼقلم:

مموذعــانمضنيمذببلمرشقأبلقػم

مؿـابـمزوظبلقػمضربًموملمتضربمم

ممًـــسشمرلوممصـعضربًمبفمسـدماإل

مورمـــرمصـدثمشقـــداكموضوظقامربــؼم

                                                           

.د/ محمد السعدي انظر : اتجاهات النقد األدبً العربً ألستاذنا المرحوم أ( 1)
 . 71,  11فرهود صـ 



114 
 

مجوبفماظػرزدقمبؼقظفم:ملصمم

ممدرىموظؽـمغػؽفؿؾماألــوالمغؼؿ

مسـوقمغبؾماٌغورمؾماألــثؼأذامإم

م

مًماظروممجوسؾيمظؽؿـــؾمضربــوػ

م

مخومعـؾمدارمأومأىمــمطؾقـــسموبأم

مواظػرزدقممممممممممم مجرؼر مبني مواٌـوضضي ماشلفوء ماحؿدم وضد

موميايؾؾمكردلص ماظػـم، مطونماألخطؾمإؼبمػذا ظبمجقارػؿو

ماظػـمذعراءم موضدمذورطفؿمؼبمػذا خرونمطوظراسلمآاظؿغؾيبم،

ماجملوذ مواظؾعقٌ م، ماظؿؿقؿلماظـؿرلي مىل مبـ موسؿر م، عل

مظؽـموشرلػؿ ومأوممصققظيموسـػقانمجرؼرماعؼـؾًمطـرػؿمملمأ،

م مأاظػرزدق موحده مجرؼًرا مإن م: موؼؼول م، ماألخطؾ مؼبمأو دؼط

،موعرمم(1)ربعنيمذوسًرا،موضقؾم:مبؾمغقػومومثوغنيمأاشلفوءمثالثيمو

مب مؼبمدػر ماظـؿرلي مبؼقلماظراسل مظف مضعقد مسؾك مؼؿغـك رجؾ

م:جرؼر

ممفـــهمرعقؿــرمذــعـمشقمىؽبقسؽبموٍووسؽب

موــرماظدعـــتؼطموــــوذػػغأيمـــــبؼوصقم

مموـــرواةمطوغفــــقاهماظـــروجمبوصـــخ

                                                           

 . 322انظر : العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف صـ ( 1)
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موـــكمإذامػزمصؿؿـضرىمػـدماوماغم

مظعـًماهللمممممم مصؼولم: م، مىرؼر مضقؾم: م؟ ماظشعر مٌـمػذا صؼولم:

م.(1)سؾكمعـمؼؾقعينمأنمؼغؾيبمعـؾمػذام

دبقيمثرمواضحمؼبمازدػورمايقوةماألأوطونمشلذهماظـؼوئضممممممممم

مضقؾمواظـؼدؼيمؼب معو متؼقممسؾكمعراجعي مصنغفو ماألعقيم، ماظعصر

م، ماٌعوغل معـ مؼبمععـك ماظشعر ممعـ مبشعر مغؼضف مآثؿ بؾغمأخر

مضؾؾمم(2)درلأو موؼـؼحمطـرًلا مؼػؽر مصبعؾماظشوسر مممو نمطبرجمأ،

مظبماظـوسم،مظؽالمؼؿعرضمظؾؼدحمأوماظـؼض.إذعرهم

ماظـؼوئضماظيتمممممممممم معـمايدؼٌمحقلمػذه ماظـؼود مأطـر وضد

مأػؿمذ مأحد موطوغً ماألعقي ماظعصر مؼب ماألدبقي مايقوة غؾً

مأ ماظشعراء موطون ماظصؾؾي مؼشورطقأسؿدتفو مػذامغػلفؿ مؼب ن

ؼعينماألخطؾماظؿغؾيبمم-:ماظـصراغلماظـؼض،مصؽونمجرؼرمؼؼقل

م.م(3)غومعدؼـيماظشعرأعدحـومظؾؿؾقكموأؿرموغعؿـومظؾكؿرمواُيأم-

عدحفؿمظؾؿؾقكمأغومأذعرم؟مصؼولم:مأؼؽؿمأودؽؾماألخطؾم:ممممممممممم

مأو موايؿر مظؾكؿر مم-غعؿفؿ ماظـلوء مصأوم-ؼعين مجرؼر مغلؾـولعو

م.م(4)صكرغولعوماظػرزدقمصأذؾفـوم،موأو

                                                           

 .  311,  311الشعر والشعراء ألبن قتٌبة صـ ( 1)
انظر : محاضرات فً النقد األدبً ألستاذنا الدكتور / محمد عرفة المغربً صـ ( 4)

24 . 
 .311الشعر والشعراء البن قتٌبة ص ( 3)
 . 311السابق صـ المرجع ( 2)
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مممممممممم م: ماٌؾؽ مسؾد مبـ معلؾؿي مأودؽؾ ماظشوسرؼـ م؟مأي صضؾ

مإنماظػرزدقمؼؾينموجرأ مصؼولم: ماظػرزدقم؟ مأو م،مجرؼر مؼفدم ؼر

م.(1)مءوظقسمؼؼقممععماشلدممذل

م:م(2)بلمحػصيمسـمجرؼرمواظػرزدقمصؼولأبـممودؽؾمعروان

مموــمنإذػىماظػرزدقمبوظػكورمو

مرـرهمىرؼـــضموعــــقماظؼرؼــحؾم

م:م(3)فؿومصؼولـورؾىمعـماظصؾؿونماظعؾديممأنمضبؽؿمبق

ممؿــــــــدمسؾؿؿـــلماظذيمضــغوماظصؾؿوغأ

مقمبويؼمصودعــؿمصفـــكمعومضبؽــــعؿم

مموـــــــضضوتفًمـــتؿينممتقؿمحنيمػوبأ

معـــمضورــــؾماٌؾقـــــلمالمبوظػصـــغإوم

ممرــــــــرمجوئــــؿمشقــضضلمضضوءمبقـفلد

معـؿماٌؾنيمدوعـــًمظؾقؽــــغأؾمـــصفم

ممؿــــــــؿمعـفــضضوءماعريمالمؼؿؼلماظشؿ

مدحمعـفؿمعـوصعـلماٌـــفمصـــسمظـــوظقم

مموــــــــغصؿللمصـــومحؽؿؿؿوغــصننمطـؿؿ

مؼمضوغعــــــرضمبويــــوموظقـــوالموزسم

                                                           

 . 111الموشح للمرزبانً صـ ( 1)
 . 311الشعر والشعراء صـ ( 4)
, والصلتان العبدي شاعر أموي من  311الشعر والشعراء البن قتٌبة ص ( 3)

 عبد القٌس اسمه قثم بن خبٌنة.
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مموـــــــضؾؽؿأومالمــــوموزسأومــنمترضقنص

مـماظـوسمراضموجوزعـــؼمبقــــوظؾقم

ممؿـــــــؼمبقـفـــمايـــــسمظقآصوضلؿمالم

مغًمضوظعأؾمـدلمصؼـــسأغومملمأننمــــصم

ممداــــــــصننمؼؽمحبرمايـظؾقنيمواح

مودعـــــفمواظضػــــقيمحقؿوغـــــصؿومتلؿم

مموـــــوةموزوجفػؿقيمصدرماظـــومؼلؿـــوع

مورعــــطذرامواألـــومؼلؿقيمذؿماظــــوعم

مميــــــــكمورؼشـوظقسماظذغوبلمطوظؼداع

مؽماألصوبعــوعومتلؿقيمؼبماظؽػمعـم

مموــــــىمبشعرػــــكمطؾقــأالمإمنومهظ

مورعــضكمدارممواألــــدمهظـــوبوجملم

ممرهـــذماظػرزدقمذعـلمبـــأرىماًطػ

مىمذبوذعـــًرامعـمطؾقـــــمخقـــوظؽم

ممفــــــقممعـؾـــرماظقـــالمذوسمًراـــصقومذوس

معـىمتقاضــلمطؾقـــصـمـــرموظؽــــجرؼم

مميــــــــمذؽقؿـــدماظشوسرؼــذأرمـــجرؼ

مقارعـــوتماظػـــذخؾوفماظــــمسؾؿــوظؽم

ممفـــــــــأغمرزدقــاظػرمــــمذعـــوؼرصعمع

ميمراصعـــذويماًلقلـــوذخمظـــفمبـــظم
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ممفـجبػـ(1)وضدمصبؿدماظلقػماظددانم

معــــضورمقــــــدهموػــــوهمؼرثومشؿـــوتؾؼم

م

موـــــــرزدقمبعدعـلماظـصرماظػـــؼـوذدغ

م

مؼـقاســرمصــــمجرؼــفمعـــًمسؾقــأيم

مملموغصركمطوظذيــفمإغـــــًمظــــصؼؾ

مقادعـــــفماىــــومطشؿؿــــػًمأغـــؼـؾم

ممؿـــــومسؾقؽــــوضوظًمطؾقىمضدمذرضـ

مؽماٌطوظعـــددمسؾقـــفمدـــًمظـــــصؼؾم

مؼبماظشعرممممممم مسوعؾماظؿدلؼز مسوعالنم: صوظصؾؿونماظعؾديمتـوزسف

موسوعؾماىوهم مسـماظػرزدقم، موؼصده مسؾكمجرؼر اظذيمؼعطػف

مسلماظذيمؼرصعمعـمذعرماظػرزدقموؼؼصلمجرؼًرام.االجؿؿو

مممممم م: مضؾ مؼبمحنيمإأو مبشعره ماجؿؿوسقي معؽوغي مغول مجرؼًرا ن

م.م(2)ارتػعمذلنماظػرزدقمؼبماظشعرممبؽوغؿفماالجؿؿوسقي

م:م(3)شرلمأنمػذامايؽؿمملمؼرقمىرؼرم،مصؼولمظؾصؾؿونمم

م

مرةــؼمسؾــــؽمدقابـعؾأضقلموملمأ

م

                                                           

 السٌف الددان : الكل الذي ال ٌقطع .( 1)
لمرحوم أ.د/ محمد السعدي انظر اتجاهات النقد األدبً العربً ألستاذنا ا( 4)

 .13فرهود صـ 
 .331الشعر والشعراء ألبن قتٌبة ( 3)
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مطربماظـكؾمعؿكمطونمحؽؿماهللمؼبم

روعمأذعوًرامعـمأبقوتوموأمثرماظؿػــمؼبمػذهماظـؼوئضمأوضدمممممممم

مو م، مضقؾمؼبماظػكر مصرلىمبعضمأعو م، مضقؾمؼبماشلفوء معو ضذع

م:م(1)صكرمبقًمضوظؿفماظعربمضقلمجرؼرأنمأاظـؼودم

ممؽمبـقممتقؿــًمسؾقــــــــذمشضؾإ

موـــــؿمشضوبــــوسمطؾفـًماظـــــحلؾم

م:م(2)ضقلماظػرزدقوضولمبعضفؿم:م

ممعومدرغومؼلرلونمخؾػـواظـوسمترىم

مظبماظـوسموضػقاإوإنمسبـمأوعلغومم

موعـمجقدماظػكرمضقلماظػرزدقمؼبمإحدىمغؼوئضفم:

مموـذيمزلؽماظلؿوءمبـكمظـــإنماظ

مقلــــــرأزموـــسأفمــــومدسوئؿـــــبقؿم

ممػؾـوأؾماٌؾقكمظؾودـومؼبمـــــــحؾ

مظقشكمغؿلربؾظبماإوتمــــواظصوبغم

مميــــولمرزاغــــــزنماىؾــحالعـومتأ

مؾـــــذامعومنفإومــــــومجــــــودبوظـم

مموــردتمبـوئـأؽمإنمــعمبؽػـــصودص

مثفالنمذاماشلضؾوتمػؾمؼؿقؾقؾم

                                                           

 .71دٌوان المعانً ألبً هالل العسكري ص ( 1)
 .73المرجع السابق صـ ( 4)
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مأممممممم مصؼد ماشلفوء مصؼدمأغؿفًماظـؼوئضمأعو م، مصقف مجوء ضذعمعو

مػؾمتعؾؿقن أػؾمبقًممدؽؾمسؾدماٌؾؽمبـمعروانمجؾلوءه:

عقاشلؿم؟مصؼولمػوغلءملغفؿماصؿدوامعـفمبأضقؾمصقفؿمذعرمودوامظقم

عرلماٌمعـنيم،مضولم:مصؿومضقؾمصقؽؿم؟مأوظؽؽمسبـمؼومأبـمضؾقصيم

م:مم(1)ضولم:مضقلمجرؼر

ممرـــممنقــؽمعــغإرفمـــضماظطـــصغ

موــــًًموالمطالبــــومبؾغـــــالمطعؾـــصم

مامٌومضولم:موذطرمأنمجرؼًر

م

ممرىـــحمظؾؼـــــذامتـقـإلمــــــظؿغؾؾوا

معـولفمومتـؾماألـــــؽمادؿقــــحم

م(2)حدػؿمؼبمادؿفمملمضبؽفومأضدمضؾًمصقفؿمبقًؿومظقمرعـممضولم:

م:م(3)ػفلمعومضوظؿفماظعربمضقلماظػرزدقأنمإوضقؾم

ممىـــلمطؾقــــلمبؾمممبـــقمترعـــوظ

مؾمعوموضقًمظلوريـقمماظؾقــنم

ممىــــــسماظـفورمبـقمطؾققمظؾـــــــوظ

محماظـفورـــــؿموضـــــسمظمعفــــظدغم

                                                           

 .171دٌوان المعانً ألبً هالل العسكري صـ ( 1)
 .171المرجع السابق ألبً هالل العسكري صـ ( 4)
 .334ر الشعر والشعراء ألبن قتٌبة ص وانظ 171المرجع السابق صـ ( 3)
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ممىـــــلمطؾقـــبـماومؼغدومسزؼزــــوع

مورــــــــجبيماإلــــــىمحوجـــــظقطؾم

موضقؾمإنمأػفكمبقًمضوظؿفماظعربمضقلماألخطؾمىرؼرم:ممم

ممؾمععؾؿيـوطماًقــــعومزالمصقـومرب

مواظعورىمربوطماظؾمممـــلمطؾقـــوصم

ممقممإذامادؿـٍماألضقوفمطؾؾفؿـــض

ملمسؾكماظـورــــؿمبقظـــألعفماقـــضوظم

م.بشلءمػقمأذدمسؾقـومعـمػذاماظؾقًمضولمبـقممتقؿم:معومػفقـوممم

وعـمجقدمػذهماظـؼوئضمضصقدةماظػرزدقماظيتماصؿؿحمبفوم

صوحىمعبفرةمأذعورماظعربمعؾقؿوتفماظلؾعم،موصقفومؼؼقلم

م:م(1)اظػرزدق

مموــدركمدامرعـــــكمظؿــــؽمإنمتلعــــصنغ

مػـــومجرؼرماٌؽؾـــكمؼــــــًماٌعــــألغم

مموـــــقمموصقضفـــــــأتطؾىمعـمسـدماظـف

م(2)مرفــــــرهمؼؿؼــــــرمزفـــــؼموسقـــــــبرؼم

م(2)

مملــؽمايربمإغلمإذاموغــسطػًمسؾق

م(3)أخقمايربمطرارمسؾكماظؼرنمععطػم

                                                           

 .313جمهرة أشعار العرب ألبً زٌد القرشً صـ ( 1)
 ٌتقرف : ٌتقرح . –الرٌق : حبل ٌشد به . العٌر : الحمار ( 4)
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م(1)ععطػ

مميــــــقءمأذظـــــــطمدـــــرمرػـأبكمىرؼ

مقضػــوزيمعــــــؿمظؾؿكـــــرضمظؽقــــــوسم

ممرىـوجدتماظـرىمصقـومإذاماظؿؿسماظـ

موزيمعقضػــــــؿمظؾؿكـــــــرضمظؽقــــوسم

مموــــونمغوئقـــــوموإنمطــــــعمعقالغــوميـ

مػــــوفموؼلغــــــومطبـــــومدارهمممـــــــبـم

ممكـــرموإنمجــــــومصبقــــصقـترىمجورغوم

م(2)ػماىورمؼـطػـــومؼـطــقمممــــوالمػم

ممرىـــــــماظؼــــوطـومإذامغوعًمضرؼشمس

مػممنشلمعلرسنيموغؾقػــــكماظضقــإظم

ممكــــؿمحصــــوجدغومأسزماظـوسمأطـرػ

مرفـــــــورممؼعـــــماٌؽـــؿمعــــــوأطرعفم

مملــــــمتؾؿؼـــــحقومــــومظـــوطؾؿوػؿومصقـ

مرفـــــماٌعـــــكمبقـفـــــىمالضــــسصوئم

مموـــرمضؾقؾـــــــرماظؽـقـــــــمزفـعـوزؼؾمس

م(3)دفــــقرةماٌرتـومذوماظــــــومدســإذامعم

ممرهــــضؾػـومايصكمسـفماظذيمصققمزف

م(1)قاــــــولمإذامعومتغضػـــــالممجفـــــبلحم

                                                           

 ونً : تأخر .( 1)
 ٌنظف : ٌهلك .( 4)
 الثؤرة : العداوة , المرتدف : المترادف الكثٌر .( 3)
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ممفــومجـقغـــدمدصعــــــــؿمضـــوجفؾمحبؾ

م(2)ؾػـومؼؿزحـــــقالمسزغــودمظــــــومطــــــوعم

مموـــــدلمدامرعــــصؿومأحدمؼبماظـوسمؼع

م(3)ـمطبـػـــفمحقـــزمظـــــــزم،موالمســــــبعم

                                                                                                                             

ء ٌجهلون إذا جهل علٌهم , ل : بعقول عقالقلقنا : ألقٌنا , بأحالم جها( 1)
 : مالوا علٌه بالنظر.تغضفوا

 ٌتزحلف : ٌتباعد.( 4)
 ٌخنف : ٌشمخ بأنفه كبًرا .( 3)
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 أضئمٛ الفصن السابع

مأوالم:ماألدؽؾيماٌؼوظقيم:

ومبقـفمغيمواصطالًحوم،مواذطرماظػرقاظـؼوئضمظ:مسرفمم1س

وبنيماٌعورضيم،موعومأدؾوبمازدػورمػذاماظػـمؼبماظعصرم

ماألعقيم؟

معبعمم2س ماظـؼوئض مظػـ ممنقذجو مبوظؿػصقؾ ماذطر :

م؟مؼبماظعصرماألعقياظشعراءماظـالثيماٌشوػرلم

مرائعيمؼبماظػكرمم3س موأذعوًرا مأمثرمصـماظـؼوئضمأبقوًتو :

م.ضنيواشلفوءماذطرمبعًضومعـمػذهماظـؿوذجمؼبمطالماظغر

مصقؿومث مبنيماظصقابمعـماًطل م: ماظصقابمواًطل م: وغًقو

مؼلتلمععمتصقؼىماًطلم.

ماظعصرم -1 مؼب ماألول ماظـؼوئض مصـ م مأدؿوذ مػق جرؼر

 األعقيم)ممممممممم(

 ضوئؾمػذاماظؾقًم:م -2

مموالمغؼؿؾماألدرىموظؽـمغػؽفؿممم

 
 إذامأثؼؾماألسـوقمغبؾماٌغورمم

 

م)مممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقماألخطؾ

 طونمصـماظـؼوئضمصـًومأعقًؼومجدؼدامخوظًصوم)مممممممممم( -3

م ماخذل م: معؿعدد معـ ماالخؿقور م: مبنيمثوظـًو معـ ماظصقققي اإلجوبي

ماألضقاسم:
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م -1 ماًؾػوء م)تشفقع مبلؾى ماظـؼوئض مصـ تضققؼمم–ازدػر

 بنحقوءماظعصؾقوت(م–اًؾػوءم

 ضوئؾمػذاماظؾقًم: -2

ممحماألضقوفمطؾفـؿضقممإذامادؿـؾ

مضوظقامألعفؿمبقظلمسؾـــــكماظـــــورم

ممماظػرزدق(م-األخطؾمم–ػقم)جرؼرم

 ضقلماألخطؾم:م -3

م يــؾمععؾؿــــوطماًقـــــعومزالمصقـومرب

 
 ىمربوطماظؾمممواظعورــــلمطؾقـــــوص

 

اٌدؼح(م.مصـم–اشلفوءممصـم–اظػكرممؼصـػمؼبم)صـ
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 الفصن اخلاوظ
 
 

 صس األوٕٙالٍجس يف الع
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 الفصن اخلاوظ
 الٍجس يف العصس األوٕٙ

 فَ اخلطابٛ اشدِاز  - أ

ماألعقيم مؼبماظعصر ماًطوبي موخبوصي ماألدبل ماظــر ازدػر

مأدتمإظبمػذام موذظؽمظعقاعؾمسدؼدة م، مطؾرًلا ازدػوًرا

ماالزدػورم،مغذطرمعـفو:م

م -1 مدوظي موطونمأن م، مأسرابقي مسربقي مدوظي مطوغً بينمأعقي

موضقاد موأعراؤػو ماظعربقيمخؾػوؤػو مبـؼوصؿفؿ مععؿزؼـ ػو

اإلدالعقيم،مؼعرصقنمظؾعربقيمعؽوغفوم،موؼـػرونمعـماًطلم

أوماظؾقـمصقفومغػورػؿمعـماظضنيم،موضدمسرفمسددمطؾرلم

معقدانم مؼب مومتقزه مبؼقتف ماظعصر مػذا مدقودل عـ

م،م ماظـؼػل مؼقدػ مبـ مايفوج مرأدفؿ موسؾك اًطوبي

 وشرلػؿم.مم،موخوظدمبـمسؾدماهللماظؼلريم،وزؼودمابـمأبقفم

معـم -2 ماظلقودقي ماألحزاب مبني ماحملؿدم مظؾصراع طون

م م، مبوظغماألعقؼنيم،واظشقعي مأثر مواظزبرلؼنيم، واًقارجم،

ؼبمإذطوءمجذوةماًطوبيمواظؿػـنيمؼبماظؼقلمؼبمػذام

ماألعقؼنيمطونمظؽؾمحزبم مصنظبمجوغىمخطؾوء م، اظعصر

م موؼػـدون م، مسـف مؼدصعقن ماظذؼـ موآراءمخطؾوؤه حفٍ

 خصقعف.م
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حزبماًقارجمأطـرماألحزابماظلقوديماٌـووئيمظؾينمأعقيموطونم

مأ مأعـول معـ م، ماٌػقػني م،مبشينمبوًطؾوء ماظشوري مغبزة ل

،محطونم،موغوصعمبـماألزرقمفوءةم،موسؿرانمبـػابـماظمىوضطر

م،موحقونمبـم م،مواٌلؿقردمبـمزؾقونماظلؾؿلم زؾقونماظلؾؿلم

مػالل مبـ موسؾقدة م، مجـدبمسؾؼؿي مبـ موزؼد م، ماظقشؽري

م،موشرلػؿم.اإلؼودي

مذدؼديمايؿوديمممممممممم مطوغقا ماًقارج مذظؽمإظبمأن وؼرجع

ظعؼقدتفؿم،موملمؼدسقامشلومدًرامطؿومدسوماظشقعيمؼبمشوظىمأعرػؿم،م

مبينمأعقيم مؼبموجقه مدققصفؿ مذوػرؼـ م، مجفوًرا مشلو مدسقا إمنو

م.(1)ووالتفؿم

موطـرةم-3 م، مواتلوعماألعصور مأدتمطـرةماظػؿقحوتماإلدالعقيم،

مإظبمصؿحمذبولمأودعموأرحىم ماظعصر مواظؼقادمؼبمػذا اظقالة

مأعومماًطوبيمواًطؾوءم.

ماإلطراممم-4 معـ محؼفؿ ماًطؾوء موإسطوء ماظؼقل مذبول اتلوع

واظؿؼدؼرم،مصنظبمجوغىمخطؾوءماظلقوديمطوغًمخطوبيماحملوصؾم

واظقصقدمهظكمبوػؿؿوممبوظغم،مصؼدمصؿحمععووؼيمبـمأبلمدػقونم

                                                           

 211( انظر العصر اإلسالمً د/ شوقً ضٌف صـ (1
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مأ معصراسقف مسؾك موأجزلمبوبف م، موخطؾوئفو مبشعرائفو ماظقصقد عوم

ماظعطوءمشلمالءموأوظؽؽم.

مواظقصقدمممممممم ماحملوصؾ موخطؾوء ماظلقودي مخطؾوء مجوغى وإظب

موؼلتلمسؾكمرأسم طونمًطؾوءماظقسظمواظؼصصمعؽوغيمرصقعيم،

وسوزمػذاماظعصرمايلـماظؾصريم،موصقفمؼؼقلماىوحظمم:موأعوم

مؼؿؼ مأحدا مغعرف مال مصنغو ماظدؼـقي ماظؾاًطى مايلـ صريمدم

م.(1)صقفو

مواصؾممممممممممم ماظعصر ماٌعدودؼـمؼبمػذا ماظقسظ مخطؾوء وعـ

مواظػضؾمبـم م، ماهللمبـمذداد موسؾد م، مرأسماٌعؿزظي بـمسطوء

سقلكماظرضوشم،موشقالنماظدعشؼلم،موخوظدمبـمصػقانم،موذؾقىم

مبـمذقؾيماظؿؿقؿل.

م*ممممممممممممممممم*ممممممممممممممممممم*

 ُ الٍجس يف العصس األوٕٙ :تٍٕع ألٕا –ب 

وضدمتـقسًمأظقانماظــرماظػينمؼبمػذاماظعصرمعـماًطوبيممممممممم

موعؼوعوتم م، مواظقصوؼو ماظردوئؾم، موطؿوبي م، ماظدؼقاغقي إظبماظؽؿوبي

م"م م: مضقػ مذقضل مد/ مؼؼقل ماظدؼقاغقي ماظؽؿوبي مصعـ م، اظزػود

                                                           

 352ص  1( البٌان والتبٌٌن ج (1
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م) ماٌؾؽ مسؾد مبـ م مػشوم مدؼقان مإظب مغصؾ مال م-105وسبـ

سبسمأغفمطونمعدرديمطؾرلةم،موػلمعدرديمرضلممػــ(محؿك124

ماظعصرمإظبمأبعدمشوؼيمطوغًم ماظــرماظػينمشلذا مإذصقفو م، متـؿظرهم

طونمؼؿقظبمدؼقانماظردوئؾمدوملمعقظيمػشومم،موأخذمطبّرجمشرلم

طوتىمم،موضدماذؿفرمظفمتؾؿقذانمأحدػؿومعـمبـقفمػقمابـفمسؾدم

م.(1)سؾدمايؿقد"ماهللم،مواظـوغلمعـمشرلمبـقفم،مػقمصفرهموخؿـفم

وسـمعؼوعوتماظزػودمؼبماظعصرماألعقيمؼؼقلمد/مسؾلمسؾلممممممم

مؼبماظــرم ماىدؼدة ماألغقاع معـ ماظزػود معؼوعوت م"وتعد صؾح:

م،م ماألعقي ماظعصر مؼب ماظزػود ماألدبوء مابؿؽرػو ماظيت األدبل

موادؿؿدتمأصقشلوم م، مسؾكمأؼدؼفؿ موسـوصرػو صوطؿؿؾًمأرطوغفو

ماظؽؿو معـ موضقؿفو موعـمورواصدػو م، ماظصقوبي موأدب مواظلـي ب

موتزؼـًم مسدلة مأو معقسظي مإظب متفدف ماظيت ماظلوبؼني ضصص

ماظصقوبيم موأضقال م، ماظشرؼػي مواألحودؼٌ م، ماظؽرميوت بوآلؼوت

موضصصم م، ماظؼرآغل مواظؼصص م، موايؽؿوء مسـفؿ( ماهلل )رضل

عـماإلضؾولمسؾكماظدغقومواإلدرافمؼبمعؿوسفومماٌؾقكم،مواظؿـػرل

                                                           

ٌد , وعبد الحمٌد هذا هو عبد الحم 27( العصر اإلسالمً د / شوقً ضٌف ص (1
, المعروف بعبد الحمٌد الكاتب , وٌقولون "فتحت الكتابة بعبد  دبن ٌحٌى بن سعٌ

 الحمٌد وختمت بابن العمٌد"
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م"م.(1)عـفومظمخرةمماظذاػىم،مبؾماظؿزود

م*مممممممممممممم*ممممممممممممممم*

 مناذج الٍجس يف العصس األوٕٙ : –ج 

 خطؾيمظعؿرمبـمسؾدماظعزؼزموػلمآخرمخطؾيمخطؾفوم: -1

مغبدماهللموأثـكمسؾقفمثؿمضولم:

موإنمممممممم موملمدبؾؼقامددىم، مإغؽؿمملمدبؾؼقمسؾـًو ماظـوسم: أؼفو

مص م، كوبموخلرمعـمخرجمعـمظؽؿمععوًدامضبؽؿماهللمبقـؽؿمصقف

رغبيماهللماظيتمودعًمطؾمذلءم،موحؾبرممجـيمسرضفوماظلؿقاتم

واألرضم،مواسؾؿقامأنماألعونمشًدامٌـمخوفماظققمم،موبوعمضؾقاًلم

حؿكمؼردمسؾكمخرلماظقارثنيم،مثؿمإغؽؿمؼبمم–بؽـرلموصوغًقومبؾوقم

موبؾغم مضضكمسبؾف مإظبماهللمضد مورائًقو مشودًؼو متشقعقن مؼقم طؾ

مثؿم م، مثؿمتدسقغفمشرلمم(2)تغقؾقغفمؼبمصدعمأجؾف عـماألرضم،

،مضدمخؾعماألدؾوبم،موصورقماألحؾوبم،موواجفممعقددموالمممفد

ماهللمإغلم مواؼؿ م، مضدم مإظبمعو مصؼرًلا م، مترك مسؿو مشـًقو ايلوبم،

ممموم مأطـر معـؽؿ مأحد مسـد مأسؾؿ موعو ماٌؼوظي مػذه مظؽؿ ألضقل

                                                           

ط  131ص  4( األدب اإلسالمً بٌن النظرٌة والتطبٌق أ.د/ علً علً صبح ج (1
 م .1113 -هــ  1213القاهرة 

 ( الصدع بفتح فسكون : الشق.(4



132 
 

محوجي متؾؾغـو موعو ماهللمظلموظؽؿم، مصودؿغػر معوممسـديم، ؼؿلعمشلو

سـدغومإالمدددغوػوم،موالمأحدمعـؽؿمإالموددتمأنمؼدهمععمؼديم

ويؿيتماظذؼـمؼؾقغينمحؿكمؼلؿقيمسقشـوموسقشؽؿم،موأؼؿماهللم

ظؽونماظؾلونمبفمم(1)إغلمظقمأردتممشرلمػذامعـمسقشمأومشضورةم

معضكمعـماهللمطؿوبمغورؼم موظؽـف م، مبلدؾوبف مسوٌو مذظقاًل غورًؼو

فومسؾكمروسؿفم،موغفكمسـمععصقؿفم،مثؿمبؽكمودـيمسودظيم،مدلمصق

مسؾكمتؾؽم مبعدػو مؼعد مصؾؿ م، موغزل مبردائف مسقـقف صؿؾؼكمدعقع

م.م(2)اظعقادمحؿكمضؾضفماهللمتعوظب"

 عـمخطؾيمجوععيمظؾقلـماظؾصريم: -2

مضولمبعدمغبدماهللمواظــوءمسؾقفم:

"ؼوبـمآدممبعمدغقوكمبكخرتؽمترحبفؿومعبقًعوم،موالمتؾعمآخرتؽم

ؿومعبقًعوم،مؼوبـمآدممإذامرأؼًماظـوسمؼبماًرلمبدغقوكمصؿكلرػ

م(3)صـوصلفؿمصقفم،موإذامرأؼؿفؿمؼبماظشرمصالمتغؾطفؿمسؾقفم،ماظـقاءم

مأعؿؽؿمآخرماألعؿموأغؿؿمآخرم مواظؾؼوءمػـوكمرقؼؾم، مضؾقؾم، ػـو

                                                           

 بة.( اللحمة بضم فسكون : القرا(1
 ( الغضارة بفتح العٌن : النعمة والسعة .(4
 ( الثواء بالفتح والمد ك اإلقامة .(3
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أعؿؽؿم،موضدمأدرعمخبقورطؿم،مصؿوذامتـؿظرونم؟مػقفوتمػقفوتم،م

موبؼقًماألسؿو م، محبوظقفو لمضالئدمؼبمأسـوقمبينمذػؾًماظدغقو

آدمم،مصقوشلومعـمعقسظيمظقمواصؼًمعـماظؼؾقبمحقوةمأعومإغفمواهللم

المأعيمبعدمأعؿؽؿم،موالمغيبمبعدمغؾقؽؿم،موالمطؿوبمبعدمطؿوبؽؿم،م

مؼـؿظرمبلوظؽؿمأنم أغؿؿمتلقضقنماظـوسمواظلوسيمتلقضؽؿم،موإمنو

م".م(1)ؼؾقؼفمآخرطؿ

موػلماظيتمبعٌم -3 ماظؽوتىم، مظعؾدايؿقد مإظبمردوظي بفو

أػؾفموػقمعـفزممععمعروانمبـمربؿدمآخرمخؾػوءمبينم

 أعقيم،موصقفومؼؼقلم:

"أعومبعدم،مصننماهللمتعوظبم،مجعؾماظدغقومربػقصيمبوظؽرهمواظلرورم

مصؿـمدرتمظفمحبالوتفومم م، مأضلوًعومزبؿؾػيمبنيمأػؾفو وجعؾمصقفو

م،م موأضوممسؾقفو م، مورضلمبفو م، مدؽـمإظقفو م، م ودوسدهمايظمصقفو

صؿفمبلزػورػوم،موسضؿفمبلغقوبفوم،مضالػومغوصًرامسـفوم،موذعفوموعـمضر

مأذاضؿـوم مطوغً موضد م; م مشلو معلؿزؼًدا موذؽوػو م، مسؾقفو دوخًطو

ادؿقؾقـوػوم،مثؿمعبقًمبـومغوصرةم،مورربؿـومعقظقيم،مم(2)أصووؼؼ

                                                           

 . 457ص  2( الدٌن الخالص ج(1
 ( الفٌقة بالكسر : اسم اللبن ٌجتمع فً الضرع بٌن الحلبتٌن .(4
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صؿؾحمسذبفوم،موخشـمظقـفوم،مصلبعدتـومسـماألورونم،موصرضؿـومسـم

مغوزحي مصوظدار م، مبورحيم(1)اإلخقان مواظطرل مطؿؾًمم(2)، موضد ،

واألؼوممتزؼدغومعـؽؿمبعًدام،موإظقؽؿمصؾوبًيمووجًدا،مصننمتؿؿماظؾؾقيمم

مزػرم موإنمؼؾقؼـو م، ماظعفدمبؽؿموبـو مؼؽـمآخر إظبمأضصكمعدتفو

،مواظذلمم(3)جورحمعـمأزػورمعـمؼؾقؽؿمغرجعمإظقؽؿمبذلماإلدور

ءم،مأنمغلللماهللماظذيمؼعزمعـمؼشوءم،موؼذلمعـمؼشومذرمجورم،

ؼفىمظـوموظؽؿمأظػيمجوععيمؼبمدارمآعـيم،موؿعمدالعيماألدؼونم

 "م.(4)واألبدانم،مصنغفمربماظعوٌنيموأرحؿماظراغبني

                                                           

 ( نازحة : بعٌدة .(1
به ( البارح من الطٌر والوحش : ما هو من ٌمٌنك إلى ٌسارك والعرب تتطٌر (4

ألنه ال ٌمكن أن ترمٌه حتى تنحرف والسائح : ما هو من ٌسارك إلى ٌمٌنك 
 والعرب تتٌمن به ألنه أمكن للرمً والصٌد .

 ( اإلسار : القٌد الذي ٌشد به .(3
, وروائع من األدب العربً د/  237,  231ص  4( جمهرة رسائل العرب ج(2

 . 411هاشم مناع ص 
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 اضئمٛ الفصن اخلاوظ

م:ماألدؽؾيماٌؼوظقيمأٔال

مسقاعؾمازدػو1س مهدثمبوظؿػصقؾمسـمأػؿ مؼبم: ماًطوبي ر

ماظعصرماألعقيم.

مرماألعقي.قانماظــرماظػينمؼبماظعص:ماذطرمأظم2س

ماظعصرماألعقيمععم:متـوولممنقذًجومعـممنوذجماًطوبيمؼبم3س

ماظؿعؾقؼمسؾقفم.

اًطلمصقؿومؼلتلمععممثوغًقوم:ماظصقابمواًطلم:مبنيماظصقابمعـ

متصقؼىماًطلم:

م)ممممممممممم(ممممممممممممممطوغًماًطوبيمضعقػيمؼبماظعصرماألعقيم-1

مضعػماًطوبيمأدتمطـرةماظػؿقحوتمؼبماظعصرماألعقيمإظبم-2

م)ممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممصقف

ملمصبدماًطؾوءمؼبماظعصرماألعقيماظؿؽرؼؿماظالئؼمواظؿؼدؼرم-3

م)مممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعـماًؾػوءمواألعراء

م
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مثوظـًوم:ماالخؿقورمعـمعؿعدد

ماخذلمماإلجوبيماظصقققيمعـمبنيماألضقاسمصقؿومؼلتلم:

عـمخطؾوءماًقارجماٌػقػنيم)زؼودمبـمأعقيم،مضطرىمبـم -1

 اظػفوءةم،مخوظدماظؼلري(

مايؿقدم -2 م)سؾد ماألعقيمػق ماظردوئؾمؼبماظعصر مطؿوب أذفر

 اظؽوتىم،ماىوحظم،مابـماٌؼػع(

ماظـوس م)أؼفو ماظعؾورة ممضوئؾمػذه مسؾـًو مإغؽؿمملمدبؾؼقا وملمدبؾؼقام،

مبـمسؾدم م)سؿر م: مػق موإنمظؽؿمععوًدامضبؽؿماهللمبقـؽؿمصقف( ددىم،

م.اظعزؼزم،مايلـماظؾصريم،مواصؾمبـمسطوء(
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 أِي املصادز ٔاملسادع

أبورقؾمصبىمأنممتقكمعـماظؿورؼخمد/مابراػقؿمذعقطم -1

مطمبرلوتم.

عيماووػوتماظشعرماألعقيمد/مصالحماظدؼـماشلوديمعطؾ -2

ممم.1986اٌدغلم

ماظلعديم -3 مربؿد مد/ ماظعربل ماألدبل ماظـؼد اووػوت

مصرػقدمطمدارم

ممم.1980اظطؾوسيماحملؿدؼيم -4

مس -5 مواظؿطؾقؼمد/ ؾلمسؾلماألدبماإلدالعلمبنيماظـظرؼي

ممم.1998صؾحمرؾعيماظؼوػرةم

مابراػقؿمسؾلمأبقماًشىمط -6 اشلقؽيمماألدبماألعقيمد/

ماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوبم.

اظعصرماألعقيمد/مأغبدمايقؼبمطممأدبماظلقوديمؼب -7

ممم.1959دارمغفضيمعصرم

ماإلعوعيمواظلقوديمالبـمضؿقؾيمعطؾعيماظؼوػرةمدم.متم. -8

مإبراػقؿم -9 مهؼقؼ ماألصػفوغل ماظػرج مألبل األشوغل

معمدليماظشعى.بقوريمطماإل

مدارم -10 مط ماظزؼوت محلـ مأغبد ماظعربل ماألدب تورؼخ

ممم.1974اظؽؿوبماظعربلمبرلوتم

مظؾشقخماًضريمطماٌؽؿؾيمتورؼخماألعؿماإلدال -11 عقي
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ممم.1926اظؿفورؼيم

ماظلقودلمإظبمعـؿصػماظؼرنماظـوغلمأ/م -12 تورؼخماظشعر

مأغبدماظشوؼىمطماظـفضيماٌصرؼيم.

اظؿطقرمواظؿفدؼدمؼبماظشعرماألعقيمد/مذقضلمضقػم -13

مطمدارماٌعورفم.

ماظؼرذلم -14 مربؿد مزؼد مألبل ماظعربل مأذعور عبفرة

ممم.1967هؼقؼمربؿدمسؾلماظؾفوويمطمغفضيمعصرم

مطمدارم -15 م مجقرجلمزؼدان ماظعربقي تورؼخمأدبماظؾغي

ماٌعورفم.

محدؼٌماألربعوءمد/مرفمحلنيمطمدارماٌعورفم. -16

ممم.1960دؼقانمجرؼرمطمبرلوتم -17

ممم.1966دؼقانمعبقؾمبـقـيممدارمبرلوتم -18

مرزدقمطماٌؽؿؾيماألػؾقيمبؾرلوتم.دؼقانماظػ -19

ممم.1966دؼقانمطـرلمسزةمطمدارمصودرمبرلوتم -20

غلمألبلمػاللماظعلؽريمهؼقؼمأغبدمدؼقانماٌعو -21

محلـمبلقٍمطمدارماظؽؿىماظعؾؿقيمبرلوت

م -22 مواظشعراء مطمالاظشعر مذوطر مأغبد مهؼقؼ مضؿقؾي بـ

مدارماظذلاثماظعربلم.

ماظشعؾقي -23 مورقابعف مذقضلمماظشعر مد/ ماظعصقر معر سؾك

مضقػمطمدارماٌعورفم.
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مواٌدؼـيمؼبم -24 مواظغـوءمؼبمعؽي مبينمأعقيماظشعر سصر

مارماٌعورفم.د/مذقضلمضقػمطمد

ماٌصرؼ -25 مبوشلقؽي مبدوي مسؾده مد/ ماظلقد يماظشعراء

ممم.1988اظعوعيمظؾؽؿوبم

ماظعصرماإلدالعلمدم/ممذقضلمضقػمطمدارماٌعورفم. -26

ماظعشوقماظـالثيمدم/مذطلمعؾوركم. -27

ماألدبم -28 مصـقن م)دؾلؾي ماظدػون مدوعل مد/ اظغزل

ممم.1981اظعربل(مطمدارماٌعورفم

ماىؿقل -29 مدالم مالبـ ماظشعر مصققل هؼقؼممرؾؼوت

مربؿقدمذوطرمعطؾعيماٌدغلم.

محفرم -30 مالبـ ماظؾكوري مصققح م مبشرح ماظؾوري صؿح

ماظعلؼالغلمطمدارمماظػؽرم.

ماٌعورفم -31 مدار مط محلني مرف مد/ ماظؽدلى اظػؿـي

ممم.1966

ماٌصرؼيم -32 ماظـفضي مط مأعني مأغبد مأ/ ماإلدالم صفر

ممم.1964

مغعؿونم -33 مد/ ماألعقي ماظشعر مؼب ماإلدالعقي اظػرق

م.اظؼوضلمطمدارماٌعورفم

مم.1371اظعقاصؿمعـماظؼقاصؿممالبـماظعربلمطم -34

ممم.1979اظؽوعؾمالبـماألثرلمطمدارمصودرمبرلوتم -35
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مربؿدم -36 مد/ ماإلدالعل ماظعومل متورؼخ مؼب ربوضرات

ممم.1980اظطقىماظـفورمعطؾعيمدؼوبم

مسرصيم -37 مربؿد مد/ ماألدبل ماظـؼد مؼب ربوضرات

ماٌغربلم.

ذبوظسماألدبمواظغـوءمؼبماظعصرماألعقيمد/مربؿدم -38

ماٌغربلمطمدارماظطؾوسيماحملؿدؼيم.سرصيم

مربل -39 مربؿد مهؼقؼ مظؾؿلعقدي ماظذػى معروج

ماظدؼـمسؾدمايؿقدمطمدارماظػؽرم.

ماظلقدم -40 مصقزي مد/ ماىوحظ مسـد ماظؾالشقي اٌؼوؼقس

ممم.1983سؾدمربفمطمدارماظـؼوصيمواظـشرم

ماٌؾؾمواظـقؾمظؾشفردؿوغلمطمدارماٌعرصيممبرلوتم. -41

م -42 مهؼقؼ مجعػر مبـ مضداعي ماظشعر مسؾدمغؼد مربؿد د/

ممم.1980اٌـعؿمخػوجلمطمدارمسطقةم

مالم -43 موغؼده ماظشعر مربودـ مؼب م مرذقؼماظعؿدة بـ

اظدؼـمسؾدمايؿقدمطمماظؼرلواغلمهؼقؼمربؿدمربقل

مدارماىقؾمبرلوتم.

مسؾلمم -44 مد/ مواظؿطؾقؼ مبنيماظـظرؼي ماإلدالعل األدب

ممم.1998سؾلمصؾحمرؾعيماظؼوػرةم

م

 


